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 ملخص البحث
في هذا البحث موضوع الهدنة، وما يتصل بها من أحكام فقهية ،وقد لقد تناولت 

قسمت البحث الى مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة،وقد تحدثت في المقدمة عن أهمية 
هذا الموضوع، وضرورة الكتابة فيه ،ألنه من الموضوعات المصيرية الحالة 

مسلمين ،وتطرقت في المبحث األول الى تعريف الهدنة في اللغة واإلصطالح بال
،وذكرت في المبحث الثاني مشروعية الهدنة في الكتاب والسنة وأقوال العلماء، ثم 
بينت في المبحث الثالث حكم الهدنة ومتى يجب عقدها،أما في المبحث الرابع 

دة الهدنة ،أما في المبحث فتناولت شروط الهدنة ،وفي المبحث الخامس ذكرت م
السادس وهو األخير فقد قمت بدراسة األحاديث التي ذكرت في الهدنة مع دراسة 
تحليلية من حيث تخريج األحاديث والترجمة لرواة السند والمعنى العام للحديث وما 
يستفاد من الحديث من أحكام وفوائد ،وختمت بحثي بخاتمة ذكرت فيها ما توصلت 

 0 إليه من نتائج
وأخيرا نسأل هللا تعالى أن يرشدنا الى طريق الخير والسداد إنه ولي ذلك والقادر 

      0عليه
Conclusion 

The present paper deals with truce and the related jurisprudent 
issues. The paper falls into an introduction, six sections and a 
conclusion. The introduction sheds the light on the importance of truce 
and the necessity of searching and examining such matters since it is 
one of the Muslim-people and state related issues.  

The first section defines truce linguistically and idiomatically. The 
second one handles the legitimacy truce in Holy Quran, honored Sunna 
and scholars' opinions. The third section clarifies the principles of truce 
and when to be contracted and sealed. The fourth one elucidates the 
terms of truce. The fifth section tackles the period of a truce. The last one 
presents a survey for Hadiths related to the subject as well as an 
analytical study for these Hadiths, the biography of the narrator and the 
general meaning and how to apply these Hadiths in Muslim daily life . 
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The conclusion includes the results of this paper.  
Eventually, the researcher supplicates to Allah to guide all 

Muslims to the path of welfare and righteousness.                   
 

 المقدمة 
والصالة والسالم علىى خيىر الخلىق أجمعىين سىيدنا محمىد  ،الحمد هلل رب العالمين

  وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً  آلهوعلى  . 
   -أما بعد :
الكتابىىة فيىىه  المهىىمموضىىوع الهدنىىة مىىن المواضىىيع المهمىىة التىىي وجىىدت مىىن  فىى ن

هدنىة ا ومىىا المصىىلحة جلهىىا تنعقىىد الأوذلىك لمعرفىىة مىا الهدنىىة ا ومىىا المواقى  التىىي مىن 
والوقت الذي يجب فيه عقىد الهدنىة وكىم مىدتها ا وهىذا مىا سىأذكرء إن شىاء  امن عقدها

 ومن ثم التطرق إلى أحاديث الهدنة ودراستها دراسة جيدة .  ،هللا في بحثي هذا
البلىدان  ومىن هىذء ،غتصىبتها دول كىافرةإ إسىالمية  اهناك بلىدان اذكر أن وال بد أن
مىىىىىىن ال توجىىىىىىد للمسىىىىىىلمين فيهىىىىىىا حتىىىىىىل العىىىىىىراق ، ومىىىىىىن هىىىىىىذء الىىىىىىدول المبلىىىىىىدي الغىىىىىىالي 

ولكن فيهىىىا جماعىىىات إسىىىالمية ال تجمعهىىىا قيىىىادة واحىىىدة ، فالواجىىىب علىىىى هىىىذء حكومىىىة،
وتكىون  ،الجماعىات كلهىا إن تجتمىع علىى قيىادة جهاديىة واحىدة تتفىق عليهىا حيىث أمكىن

اع القيىادات علىى قادرة على جمع كلمتهىا وجهىاد العىدو بهىا ، فى ذا تعىذر ذلىك أي اجتمى
قيىىادة موحىىدة بسىىبب تفريىىق العىىدو بينهىىا فلتختىىر كىىل جماعىىة مىىن يقودهىىا فىىي مناطقهىىا ، 
وعلىىى قيىىادات المجاهىىدين التنسىىيق فيمىىا بينهىىا حسىىب اإلمكىىان لمقابلىىة العىىدو وجهىىادهم 

 ومقاومتهم وطردهم من البلدان اإلسالمية . 
الكبيىىرة المصىىلحة أو  ،أمىىا عقىىد الهدنىىة مىىع العىىدو فيكىىون عنىىد ال ىىرورة إلىىى ذلىىك

 سىيًا بفعىل الرسىول تأالمصىلحة ، وذلىك أو في ذلك وحسب ما تتطلبه تلك ال ىرورة 
تهىم  كبيىرة مصىلحةو  ،رأى ضرورة في ذلىكحين ن قريشًا في صلح الحديبية دعندما ها

قدوته فىي  ن يجعل رسولنا الكريم محمد أالمسلمين ، فما علينا وعلى من يقودنا إال 
ويأمر به نسىال هللا العلىي القىدير أن يرشىدنا إلىى طريىق الصىواب انىه نعىم كل ما يفعله 

 ونعم النصير.    ،المولى
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 األتي : جاءت على النحو ما خطة البحث فقدأ

 صطالح . إلالمبحث األول : تعريف الهدنة في اللغة وا
 المبحث الثاني : مشروعية الهدنة .

 يجب عقدها . ومتى ،المبحث الثالث : حكم الهدنة مع العدو
 المبحث الرابع : شروط عقد الهدنة .
 المبحث الخامس : مدة الهدنة . 

وفىىىي هىىىذا  -دراسىىىة وتحليىىىل –المبحىىىث السىىىادس : األحاديىىىث الىىىواردة فىىىي الهدنىىىة 
المبحث أقوم بتخريج األحاديث حسب الوفيات إال إذا روى الحىديث اإلمامىان البخىاري 

قية حسب الوفيات، ومىن ثىم أحكىم علىى الحىديث ومسلم ف ني أذكرهما أوال، ثم أرتب الب
مىىن خىىالل دراسىىة رجىىال السىىند،إال إذا ذكىىر الحىىديث فىىي البخىىاري ومسىىلم ف نىىه محكىىوم 

 .  بصحته، ثم أبين معناء، وما يستفاد من الحديث
 المبحث األول : تعريف الهدنة في اللغة واإلصطالح .

السىىىكون بعىىىد الهىىىيج ، إن أصىىىل الهدنىىىة فىىىي اللغىىىة العر يىىىة هىىىو  -الهدنىىىة لغىىىة : -
هىىىدونًا : أي سىىىكن ، وهدنىىىه : أي سىىىكنه ، ويىىىأتي الومىىىًا متعىىىديًا ، وهادنىىىه  ءبعىىىد نوهىىىد
، واالسىىم منهمىىا : الهدنىىة ، ويقىىال للصىىلح بعىىد القتىىال والموادعىىة ه: أي صىىالح ةمهادنىى

 ( .1)بين المسلمين والكفار ، و ين كل متحار ين ، وهادن القوم : ورائهم  
وكلهىىىا متقار ىىىة فيمىىىا  ،فقىىىد عرفهىىىا الفقهىىىاء بعىىىدة تعريفىىىات -ًا :الهدنىىىة اصىىىطالح -

   -: على النحو اآلتيوهي  ،بينها من حيث المعنى
بغيىر مىال أو الصىلح علىى تىرك القتىال مىدة بمىال  -فقد عرفهىا الحنفيىة بأنهىا : .1

  . (2) إذا رأى اإلمام مصلحة في ذلك 

ر ىىي علىىى المسىىالمة مىىدة أمىىا المالكيىىة فقىىد عرفوهىىا بأنهىىا : عقىىد المسىىلم مىىع الح .2
 . ( 3) ليس هو فيها تحت حكم اإلسالم 

أما الشافعية فقالوا : بأنها مصالحة أهىل الحىرب علىى تىرك القتىال لمىدة معينىة  .3
 .   (4)بغير عوض ، سواء من يقر بدينه ومن ال يقر به  أو بعوض 
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ع نائبىىه علىىى تىىرك القتىىال مىىأو أمىىا الحنابلىىة فقىىد عرفوهىىا بأنهىىا : عقىىد اإلمىىام   .4
 .   ( 5)غير المسلمين مدة معلومة بقدر الحاجة  

 ،        هدنىىىىىىة عىىىىىىدة تسىىىىىىمياتللن أتلىىىىىىك التعريفىىىىىىات تبىىىىىىين لنىىىىىىا بىىىىىىويظهىىىىىىر مىىىىىىن قىىىىىىراءة 
 فهي :الموادعة ، والمعاهدة ، والمسالمة ، والمصالحة . 

 المبحث الثاني : مشروعية الهدنة .
، وإجمىىاع األمىىة ، إن الىىدليل علىىى مشىىروعية الهدنىىة واضىىح فىىي الكتىىاب ، والسىىنة 

 فيها : (6)وكذلك أقوال العلماء
ررررَ       : فأمىىىا مشىىىروعيتها فىىىي الكتىىىاب فىىىذلك واضىىىح فىىىي قولىىىه تعىىىالى  -أ ِم م  ٌَ َبرررَرا

ُت اليُم  ق ررررررري َ ........ إلررررررر   ولررررررر  َوَرُسررررررول     ررررررر َ ُيح   :وقولىىىىىىه تعىىىىىىىالى ، (7) إ ن    
 َنحي َلَها ليم  َفاجي َعل يمُ  َوإ ني َجَنُحوا ل لس  يُع الي م  لي َعَل      إ ن ُ  ُهَو الس   .     (8)َوَتَوك 
ولمىىدة  ،لقىىريف فىىي عىىام الحديبيىىة مىىن السىىنة النبويىىة فمهادنتىىه  اوأمىىا مشىىروعيته -ب

 .    (9)عشر سنين ، وهو ما سمى بصلح الحديبية  

 ،ةوأمىىىىا مشىىىىروعيتها فىىىىي اإلجمىىىىاع : فقىىىىد أجمعىىىىت األمىىىىة علىىىىى مشىىىىروعية الهدنىىىى  -ج
وهي جائزة وليسىت عند ال رورة، أو المصلحة الكبيرة  والموادعة مع غير المسلمين

 الكبيىىىىىر بواجبىىىىة ، وإنمىىىىىا تجىىىىب ل ىىىىىرورة كىىىىأن يترتىىىىىب علىىىىى تركهىىىىىا إلحىىىىاق ال ىىىىىرر
 .   (10)بالمسلمين بحيث ال يمكن تداركه 

 المبحث الثالث : حكم الهدنة مع العدو وم   يجُ عقدها .
الن أحكىام  ؛ات سورة التو ة نسىخت آيىة سىورة األنفىال ن آيأقد رأى بعض العلماء 

الجهىىاد التىىي نزلىىت فىىي سىىورة التو ىىة كانىىت آخىىر مراحىىل الجهىىاد فىىي اإلسىىالم ، ومعنىىى 
هىىىو أن حكىىىم المهادنىىىة والمسىىىالمة لىىىم يعىىىد مشىىىروعًا ، فلىىىيس للمسىىىلمين أن  :النسىىىن هنىىىا

فىىي عقىىد الهدنىىة يعقىىدوا مهادنىىة مىىع عىىدوهم ، إال فىىي حالىىة ال ىىرورة ، فال ىىرورة شىىرط 
 عند هؤالء العلماء ، وممن قال بذلك من العلماء : 

قىىال الكاسىىاني : وشىىرطها ال ىىرورة ، وهىىي ضىىرورة االسىىتعداد للقتىىال بىىان كىىان -1
و الكفرة قوة المجاووة إلى قىوم آخىرين ، فىال تجىوو عنىد عىدم  ،للمسلمين ضع 
 الن الموادعىىىىىىىىىىىىىة تىىىىىىىىىىىىىرك القتىىىىىىىىىىىىىال المفىىىىىىىىىىىىىروض ، فىىىىىىىىىىىىىال يجىىىىىىىىىىىىىوو  ؛ال ىىىىىىىىىىىىىرورة 
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 . ( 11)في حال وقوع وسيلة إلى القتال إال 
رأى اإلمىىىىام فيهىىىىا  ان قومىىىىًا أجاووهىىىىا ابتىىىىداًء أذإ))وقىىىىال ابىىىىن رشىىىىد رحمىىىىه هللا : -2

مصلحة للمسىلمين ، وهنىاك قىوم لىم يجيزوهىا إال لمكىان ال ىرورة الداعيىة ألهىل 
 .   (12) ((اإلسالم

قىىدها ن لىىم يكىىن فىىي الهدنىىة مصىىلحة لىىم يجىىز ع فىى))وقىىال الشىىيراوي والشىىافعي : -3
َن : لقوله عز وجل  َلروي َعي رُ ُم األي رليم  َوَأني ُعوا إ َلر  الس  ُنروا َوَتردي ن إ، و   (13)َفرال َته 

معىىىاونتهم علىىىى أو بىىىذل جزيىىىة ، أو ن يرجىىىوا إسىىىالمهم ، أكىىىان فيهىىىا مصىىىلحة بىىى
وممىا اسىتدل بىه القىائلون بالنسىن إن هللا  (14)ن يهىادن العىدو أ قتال غيىرهم جىاو

ألنهىم األعلىون  ؛ن يدعوا عدوهم إلى المهادنىة والمسىالمةأتعالى نهى المسلمين 
سىىىىىتدل القىىىىىائلون بمشىىىىىروعية الهدنىىىىىة للمصىىىىىلحة إوعلىىىىىيهم بىىىىىدينهم الحىىىىىق . كمىىىىىا 

نىىه عقىىد الهدنىىة مىىع مشىىركي قىىريف ، كمىىا إوالحاجىىة ، بمىىا صىىح عىىن رسىىول هللا 
عنىىد البيىىت  ) لمىىا ح ىىر النبىىي ) روى ذلىىك البىىراء بىىن عىىاوب وغيىىرء ، قىىال:

 ن يىىىىىىىىىدخلها فيقىىىىىىىىىيم بهىىىىىىىىىا ثالثىىىىىىىىىًا ، وال يىىىىىىىىىدخلها أمكىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىى أهىىىىىىىىىل  هصىىىىىىىىىالح
وال يخرج بأحد معىه مىن أهلهىا ، وال يمنىع  ،(15)هإال بجلبان السالح السي  وقراب

 .(16)( (أحدا يمكث بها ممن كان معه ......... الن الحديث 

تفاق على ترك القتىال مىدة مىن الىزمن قىد تنتهىي إأما عقد الهدنة والموادعة فهو 
  -وتجب على حالتين : إلى صلح

 ولىىو كىىان العىىدو يريىىد  ،نىىه يجىىاب إلىىى طلبىىه إذا طلبهىىا العىىدو ، ف : الحالررة األولرر 
 : ، يقىول هللا تعىالى فىي كتابىه العزيىز ( 17) سىتعدادإلالخديعىة ، مىع وجىوب الحىذر وا

لي َعَل      إ ن ُ  ُهرَو ال َنحي َلَها َوَتَوك  ليم  َفاجي َعل ريمُ َوإ ني َجَنُحوا ل لس  يُع الي رم  يرُدوا   س  َوإ ني ُير 
ن ي َ  م  ر ه  َوب اليُمؤي ي َأي َدَك ب َنصي ُ ُهَو ال ذ  َبَك    َدُعوَك َفإ ن  َحسي  .  (18) َأني َيخي

مشركي مكة ، وأودعهم مدة عشىر سىنين  وفي غزوة الحديبية هادن رسول هللا 
ن، ليخىىىىتلك الكفىىىىار بالمسىىىىلمين واألمىىىى، وكىىىىان ذلىىىىك حقنىىىىًا للىىىىدماء ، ورغبىىىىة فىىىىي السىىىىلم 

 . ويستمعوا للقرآن ويكون ذلك سببا في دخولهم اإلسالم كما صورته سورة الفتح
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 أما الحالة الثانية التي تجب فيها المهادنىة فهىي األشىهر الحىرم ، الحالة الثانية :
نه ال يحل فيها البدء بالقتال ، هي : محرم ، ورجب ، وذو القعىدة ، وذو الحجىة ،  ف 

نىىه يجىىب القتىال حينعىىذ دفعىىًا لكعىىداء ، وكىىذلك يبىىاح  إال إذا بىدأ فيهىىا العىىدو بالقتىىال ، ف
ودخلىىت هىىذء األشىىهر ولىىم يسىىتجب العىىدو لقبىىول  ،فيهىىا القتىىال إذا كانىىت الحىىرب قائمىىة

ررَد     ، يقىىول هللا تعىىالى فىىي كتابىىه العزيىىز : (19)الموادعىىة فيهىىا  ني ررُهور  ع  َم الشت ررد  إ ن  ع 
ل رَك     اثي  ََ َبَعِة ُحرُرِم  َها َأري ني َض م  َري َماَوات  َواألي َم َخَلَق الس  رًا ف ي ك َ اب      َيوي َنا َعَشَر َشهي

ررر ك يَ  َكاف ررًة َكَمررا ُيَقررات ُلوَنُ مي َكاف ررةً  َسررُكمي َوَ ررات ُلوا اليُمشي َُ َقرري  ُم َفررال َتويل ُمرروا ف رريه    َأني يُ  الي  الررد  
َلُموا َأن   َ َمَع اليُم  ق ي َواعي    (20)    

 :المبحث الرابع: شروط الهدنة
 هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يصح عقد الهدنة ومنها : 

نائبىىه : حيىىث يىىرى جمهىىور الفقهىىاء أن يكىىون العاقىىد أو أن يكىىون العاقىىد اإلمىىام  -1
ن ، وأل فىال يصىح لغيرهمىا أن يعقىدها لمىا فيىه مىن الخطىر ،نائبىهأو  ،هو اإلمام
بالحديبيىىة بنفسىىه ، وهىىادن  اهىىادن بنىىي قريظىىة بنفسىىه ، وهىىادن قريشىى   النبىىي

مسىتطرأ عليىه ولكنىه فعىل ذلىك  وقىد كىان  ،صفوان بن أمية عىام الفىتح بنفسىه
 .(21)سلم قبل م يهاألرجاء إسالمه ف

2-
أن تكىىىىون لمصىىىىلحة : فيشىىىىترط لصىىىىحة عقىىىىد الهدنىىىىة أن يكىىىىون فيهىىىىا مصىىىىلحة  

اء المفسىىدة لمىىا فيىىه مىىن مىىوادعتهم بىىال مصىىلحة لقولىىه فىىنتوال يكتفىىي ا ،للمسىىلمين
ُ َمَعُ رمي َوَلر ي َي  رَرُكمي  :  تعالى  َن َو   َلوي َعي ُ ُم األي ليم  َوَأني ُعوا إ َل  الس  ُنوا َوَتدي َفال َته 

َمرررررررراَلُ مي   أمىىىىىىىىا المصىىىىىىىىلحة التىىىىىىىىي يبىىىىىىىىاح عقىىىىىىىىد الموادعىىىىىىىىة والهدنىىىىىىىىة .   (22) َأعي
 والتىىىىي  ،ً ين مىىىىن األغىىىىراض المقصىىىىودة شىىىىرعافيهىىىىا فهىىىىي كىىىىل مىىىىا يحقىىىىق للمسىىىىلم

 ، أمىىىىا إذا لىىىىم تتحقىىىىق تلىىىىك المنىىىىافع فىىىىال حاجىىىىة لعقىىىىدها  فيهىىىىا منىىىىافع للمسىىىىلمين
 .  (23)باالتفاق 

3-
يعينها اإلمام باجتهادء فقد ذهىب جمهىور الفقهىاء إلىى أن  ةأن تكون مدتها معين 

ا يىؤدي إلىى ن إطالقها بال تحديىد المىرة ممىأل ؛الهدنة والموادعة ال تنعقد مطلقة
 . ( 24)ترك الجهاد 
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عقدها من شرط فاسد : فال يجوو لإلمام أن يعقد الهدنة علىى شىروط  أن يخلو -4
ن يشىترط منىع أشىتراطها فىي عقىد الهدنىة بىإالشىرع ، فىال يحىق لهىم  محظورة من
سىىتولوا عليهىىا إلىىى غيىىر ذلىىك مىىن الشىىروط إتىىرك األمىىوال التىىي أو فىىك األسىىرى 

 . (25) مام أن ينق ها الفاسدة عند ذلك يجب على اإل
 المبحث الخامس : مدم الهدنة  .

لقىىريف فىىي عىىام الحديبيىىة فقىىد نقىىل عىىن  ختلىى  فىىي مىىدة مهادنىىة الرسىىول إلقىىد 
بىىن جىىريح أنهىىا ثىىال  سىىنين ، ونقىىل عىىن عىىروة أنهىىا أر ىىع سىىنين ، كمىىا نقىىل عىىن ابىىن إ

ء فىي ختلى  العلمىاإكمىا .  (26)إسحاق أنهىا عشىر سىنين وعلىى هىذا جمهىور أهىل العلىم 
   : ولهم في ذلك أر عة أقوال ،المدة التي يجوو للمسلمين مهادنة عدوهم عليها

قال اإلمىام الشىافعي : أنهىا ال تزيىد عىن أر عىة أشىهر إذا كىان المسىلمون أقويىاء  -1
ررررررريُحوا ف ررررررري  : قىىىىىىىادرين علىىىىىىىى قتىىىىىىىال عىىىىىىىدوهم ، واسىىىىىىىتدل بقولىىىىىىىه تعىىىىىىىالى   َفس 

َلُموا َأن   ُهٍر َواعي َبَعَة َأشي ض  َأري َري َ راف ر ي َ األي ر  ي الي َ ُمخي ر  ي     َوَأن     رُر ُمعيج  يي ََ ُ رمي 
 

وله قول آخر هو إن لإلمام أن يزيد على أر عة أشهر إذا دعت الحاجىة ،  (27)
ألنىىه يجىىب  ،وال تجىىوو لسىىنة فمىىا فىىوق  ،قىىل مىىن سىىنةأن يكىىون أإلىىى ذلىىك بشىىرط 
ك مىع قىدرة المسىلمين والهدنة تعطل ذلى ،خذ الجزية عن كل سنةأإقامة الجهاد و 

وقوتهم . أما إذا كان المسلمون ضىعفاء فيجىوو لهىم عقىد الهدنىة أكثىر مىن ذلىك 
قريشىًا فىي  بحسب الحاجة وأكثرها عشر سنين وأصبح بذلك بمهادنىة الرسىول

 .( 28)الحديبية 
نىه يجىوو للمسىلمين سىواء كىانوا أقويىاء أم ضىعفاء إمذهب جمهور العلمىاء وهىو  -2

ن فأقل ، إذا رأوا مصلحة في ذلك ، وال يجوو ألكثر مىن عقد الهدنة لعشر سني
ن وادت علىى  في صلح الحديبية ف عشر سنين واستدلوا أي ًا بفعل الرسول 
ة وظهىىىىر للمسىىىىلمين مصىىىىلحة فىىىىي دالعشىىىىر بطىىىىل العقىىىىد ، أمىىىىا إذا انق ىىىىت المىىىى

سىتعنا  الهدنىة مىن جديىد ، وال يجىوو عنىدهم عقىد الهدنىة مطلقىًا إتجديدها جاو 
ن إطالقهىىا يقت ىىي التأبيىىد ويق ىىي إلىىى أل ؛تحديىىد ومىىن معىىين وذلىىك أي بىىدون 

 .    ( 29)تعطيل الجهاد بالكلية 
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كثىىرت ولىىو وادت علىىى عشىىر سىىنين ، أو جىىواو عقىىد الهدنىىة لمىىدة محىىددة قلىىت  -3
ويجب الوفاء بها ، وال يجىوو نق ىها إال إذا ضىاق المسىلمون مىن نقىض العىدو 

وال )) -د قىال ابىىن الهمىام الحنفىىي :بظهىور إمىارات تىىدل علىى إرادة الىىنقض . فقى
وهىىو جىىواو الموادعىىة علىىى المىىدة المىىذكورة وهىىي عشىىر سىىنين لتعىىدي  ،يقتصىىر 

أو ثبىوت مصىلحتهم فانىه المعنى الذي به علىل جواوهىا وهىو حاجىة المسىلمين ، 
 .( 30) ((أكثرقد يكون 

قصىىير ، وجواوهىىا أن تكىىون أو محىىددة بىىزمن طويىىل  –أي الهدنىىة  –إن جواوهىىا  -4
مىىىا دام فىىي ذلىىىك مصىىىلحة راجحىىة ، وعقىىىد الهدنىىىة المطلقىىة جىىىائز ولىىىيس  مطلقىىة

بواجب بحيث إذا تبين للمسىلمين أن المصىلحة تقت ىي قطىع الهدنىة فللمسىلمين 
وهىو أن يبينىوا لهىم  ،حق بنق ها بشرط أن ينبذوا إلى عىدوهم عهىدء علىى سىواء

عىدوهم علىى  بيانًا واضحًا بىأنهم يريىدون نقىض العقىد المبىرم بيىنهم ، فىال يأخىذوا
 . (31)غرة 

ونصىر هىىذا الىىرأي شىىين اإلسىىالم ابىىن تيميىة رحمىىه هللا فقىىال : ويجىىوو عقىىد الهدنىىة 
من الطرفين فيجب الوفىاء بىه مىا لىم ينق ىه  اقدًا مطلقًا ومؤقتًا ، والمؤقت يكون الومع

ظهىر قىولي العلمىاء ، وأمىا المطلىق فهىو أالعدو ، وال يىنقض بمجىرد خىو  الخيانىة فىي 
فقىىىد قىىىال رحمىىىه هللا : ومىىىن قىىىال مىىىن .  (32)عمىىىل اإلمىىىام فيىىىه بالمصىىىلحة عقىىىد جىىىائز ي

دء القىىرآن وتىىردء ر الفقهىىاء مىىن أصىىحابنا وغيىىرهم أن الهدنىىة ال تصىىح إال مؤقتىىة فقولىىه يىى
نه لم يوقت معهم وقتًا فأمىا مىن كىان عهىدء مؤقتىًا فلىم يىبح  السنة في أكثر المعاهدين ف
ُقُصرروُكمي إ َّل  ال رر : لىىه نق ىىه بىىدليل قولىىه تعىىالى  ررر ك يَ  ُثررم  َلررمي َيني ررَ  اليُمشي ُتمي م  يَ  َعاَهرردي ذ 

ُت اليمُ  ر َ ُيح  مي إ ن     ت ه  َدُهمي إ َل  ُمرد  مي َعهي ُ مي َأَحدًا َفَأت متوا إ َلييه  ُروا َعَليي ئًا َوَلمي ُيَواه     ق ري َ َشيي

رررر : وقولىىىىه .  (33) ررررَد اليَمسي ني ُتمي ع  يَ  َعاَهرررردي ررررَ َقاُموا َلُ ررررمي إ َّل ال ررررذ  َحررررَرام  َفَمررررا اسي د  الي ج 

ُت اليُم  ق ي َ  َ ُيح  َ ق يُموا َلُهمي إ ن     َياَنرًة : وقولىه .    (34) َفاسي ٍم خ  ر ي َ روي َوإ م ا َتَخراَف   م 
َخررا  ن ي َ  ُت الي رر ٌٍ إ ن    َ َّل ُيح  مي َعَلرر  َسررَوا ب ررذي إ َلررييه  بىىذ لظهىىور ، ف نمىىا أبىىاح الن  (35)َفاني

ن المحىىذور مىىن جهىىتهم . أمىىا األحاديىىث التىىي ذكىىرت فىىي ذلىىك فقىىد أل ؛إمىىارات الخيانىىة
أن تكىىون مىىدة الهدنىىة  هىىو-علىىمأ وهللا -والىىذي أرجحىىه  ،تناولتهىىا عنىىد دراسىىتي لكحاديىىث



 

 197 

 (دراسة وتحليل)هدنة أحاديث ال

 

 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
Issn:2071-6028 

 

2010كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني   

 مرتبطة مع المصلحة التي تقت يها حاجة المسلمين إلى تلك الهدنة . 
 -دراسة وتحليل –لهدنة المبحث السادس:األحاديث الواردم في ا

 :  ال اإلمام البخاري   -1
 أخبرنىىىي قىىىال ،معمىىىر أخبرنىىىا ،الىىىرواق عبىىىد حىىىدثنا ،محمىىىد بىىىن هللا عبىىىد حىىىدثني
 كىل يصىدق ومىروان مخرمة بن المسور عن ،الز ير بن عروة ينأخبر  قال ،الزهري 
 كىىىانوا حتىىى الحديبيىىة ومىىن  هللا رسىىول خىىرج:  قىىاال صىىاحبه حىىديث منهمىىا واحىىد
 طليعىة لقىريف خيىل فىي بىالغميم الوليىد بىن خالىد إن)   النبىي قال يقالطر  ببعض
 فىانطلق الجىيف بقتىرة هىم إذا حتىى خالىد بهىم شىعر مىا فىللاهللا( .  اليمين ذات فخذوا
 التىىي بالثنيىىة كىىان إذا حتىىى وسىىلم عليىىه هللا صىىلى النبىىي وسىىار لقىىريف نىىذيرا يىىركض
 خىىكت :فقىىالوا فألحىىت حىىل حىىل :النىىاس فقىىال راحلتىىه بىىه بركىىت منهىىا علىىيهم يهىىبك

 القصىىواء خىىكت مىىا)  وسىىلم عليىىه هللا صىىلى النبىىي فقىىال القصىىواء كتخىى القصىىواء
 ال بيىىدء نفسىىي والىىذي)  قىىال ثىىم( .  الفيىىل حىىابس حبسىىها ولكىىن بخلىىق لهىىا ذاك ومىىا

 فوثبىىت وجرهىىا ثىم( .  إياهىىا أعطيىتهم إال هللا حرمىىات فيهىىا يعظمىون  خطىىة يسىألونني
 النىاس يتبرضىه المىاء قليىل ثمىد علىى الحديبيىة بأقصىى نىزل حتىى عىنهم فعىدل :قال

 وسىىلم عليىىه هللا صىىلى هللا رسىىول إلىىى وشىىكي نزحىىوء حتىىى النىىاس يلبثىىه فلىىم تبرضىىا
 لهىىم يجىىيف مىىاوال فىىللاهللا فيىىه ءيجعلىىو  أن أمىىرهم ثىىم كنانتىىه مىىن سىىهما فىىانتزع العطىىف
 نفىر فىي الخزاعىي ورقىاء بىن بىديل جىاء إذ كىذلك هىم فبينما عنه صدروا حتى بالري 
 إنىىي :فقىال تهامىىة أهىل مىن  هللا رسىىول نصىح عيبىىة وكىانوا ،خزاعىة مىىن قومىه مىن

 العىىىوذ ومعهىىىم ،الحديبيىىىة ميىىىاء أعىىىداد نزلىىىوا لىىىؤي  بىىىن وعىىىامر لىىىؤي  بىىىن كعىىىب تركىىىت
 نجىىى  لىىىم إنىىىا)   هللا رسىىىول فقىىىال البيىىىت عىىىن وصىىىادوك مقىىىاتلوك وهىىىم ،المطافيىىىل
 فىىى ن بهىىىم وأضىىىرت الحىىىرب همنهكىىىت قىىىد قريشىىىا وإن معتمىىىرين جعنىىىا ولكنىىىا أحىىىد لقتىىىال
 فيمىا يىدخلوا أن شىاؤوا فى ن أظهىر فى ن النىاس و ىين بينىي ويخلوا مدة ماددتهم شاؤوا
 علىى ألقىاتلنهم بيىدء نفسىي فوالىذي أبىوا هىم وإن جمىوا فقد وإال فعلوا الناس فيه دخل
 تقىىول مىىا سىىأبلغهم :بىىديل فقىىال( .  أمىىرء هللا ولينقىىذن سىىالفتي تنفىىرد حتىىى هىىذا أمىىري 
 قىوال يقىول وسىمعناء الرجىل هذا من جعناكم قد إنا قال قريشا أتى حتى انطلقف :قال
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 عنىىىه تخبرنىىىا أن لنىىىا حاجىىىة ال :سىىىفهاؤهم فقىىىال فعلنىىىا علىىىيكم نعرضىىىه أن شىىىعتم فىىى ن
 وكىذا كىذا يقىول سىمعته :قىال يقىول سىمعته مىا هىات :مىنهم الىرأي ذوو وقىال ،بشيء
 ا بالوالىىىد ألسىىىتم قىىىوم أي :فقىىىال مسىىىعود بىىىن عىىىروة فقىىىام  النبىىىي قىىىال بمىىىا فحىىىدثهم
 :قىال ،ال :قىالوا ا تتهمىونني فهىل قىال بلىى :قىالوا ا بالولىد لسىت أو :قىال بلى :قالوا
 ومىن وولىدي بىأهلي جعىتكم علىي بلحىوا فلمىا عكاظ أهل استنفرت أني تعلمون  ألستم
 آتيىه ودعىوني اقبلوهىا رشد خطة لكم عرض قد هذا ف ن :قال بلى :قالوا ا أطاعني
 فقىىال لبىىديل قولىىه مىىن نحىىوا  النبىىي فقىىال   النبىىي يكلىىم فجعىىل فأتىىاء ائتىىه :قىىالوا
 مىىن بأحىىد سىىمعت هىىل قومىىك أمىىر استأصىىلت إن أرأيىىت محمىىد أي :ذلىىك عنىىد عىىروة
 ألرى  وإنىىىىي وجوهىىىىا ألرى  وهللا فىىىى ني األخىىىىرى  تكىىىىن وإن قبلىىىىك أهلىىىىه اجتىىىىاح العىىىىرب
 ببظىىىر مصىىى )أ :بكىىىر أبىىىو لىىىه فقىىىال ويىىىدعوك يفىىىروا أن خليقىىىا النىىىاس مىىىن أشىىىوابا
 والىذي أمىا قىال ،بكىر أبىو :قىالوا ا ذا مىن فقىال ا وندعىه عنىه نفىر أنحىن (36)(الالت
  النبىي يكلىم وجعىل قىال ألجبتىك بهىا أجزك لم عندي لك كانت يد لوال بيدء نفسي
 السىىي  ومعىىه النبىىي رأس علىىى قىىائم شىىعبة بىىن والمغيىىرة بلحيتىىه أخىىذ تكلىىم فكلمىىا
 ضىرب وسىلم عليىه هللا صىلى النبىي لحيىة إلىى بيىدء عىروة أهوى  فكلما المغفر وعليه
 وسىىلم عليىىه هللا صىىلى هللا رسىىول لحيىىة عىىن يىىدك أخىىر :لىىه وقىىال السىىي  بنعىىل يىىدء
 ألسىىت غىىدر أي :فقىىال شىىعبة بىىن المغيىىرة قىىالوا ا هىىذا مىىن :فقىىال رأسىىه عىىروة فرفىىع
 ثىم أمىوالهم وأخىذ فقىتلهم الجاهليىة فىي قومىا صىحب المغيىرة وكان غدرتك في أسعى
 المىىىال وأمىىىا فأقبىىىل اإلسىىىالم أمىىىا )) :وسىىىلم عليىىىه هللا صىىىلى النبىىىي فقىىىال مفأسىىىل جىىىاء
 :قىال بعينىه  النبىي أصىحاب يرمىق جعىل عىروة إن ثىم( . ( شىيء فىي منىه فلست
 وجهىه بهىا فىدلك مىنهم رجل ك  في وقعت إال نخامة   هللا رسول تنخم ما فللاهللا
 تكلىىىم وإذا وضىىىوئه علىىىى يقتتلىىىون  كىىىادوا توضىىىأ وإذا أمىىىرء ابتىىىدروا أمىىىرهم وإذا وجلىىىدء
 أصىحابه إلىى عروة فرجع له تعظيما النظر إليه يحدون  وما عندء أصواتهم خف وا
 والنجاشىي وكسىرى  قيصىر علىى ووفىدت الملىوك على وفدت لقد وهللا قوم أي :فقال
 ،محمىىدا   محمىىد أصىىحاب يعظىىم مىىا أصىىحابه يعظمىىه قىىك ملكىىا رأيىىت (37)إن وهللا
 وإذا :وجلىىدء وجهىىه بهىىا فىىدلك مىىنهم رجىىل كىى  فىىي وقعىىت إال نخامىىة تىىنخم مىىا وهللا
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 خف ىىىىوا تكلىىىىم وإذا :وضىىىىوئه علىىىىى يقتتلىىىىون  كىىىىادوا توضىىىىأ وإذا أمىىىىرء وار ابتىىىىد أمىىىىرهم
 رشىد خطة عليكم عرض قد وإنه :له تعظيما النظر إليه يحدون  وما عندء أصواتهم
 علىىى أشىىر  فلمىىا ائتىىه :فقىىالوا آتيىىه دعىىوني: كنانىىة بنىىي مىىن رجىىل فقىىال ، فأقبلوهىىا

 مىىن وهىىو فىىالن هىىذا )) : وسىىلم عليىىه هللا صىىلى هللا رسىىول قىىال وأصىىحابه  لنبىىيا
 ذلىك رأى فلمىا يلبىون  النىاس واسىتقبله لىه فبعثت( . (له فابعثوها البدن يعظمون  قوم
 قىال أصحابه إلى رجع فلما البيت عن يصدوا أن لهؤالء ينبغي ما هللا سبحان :قال
 :لىىه يقىىال مىىنهم رجىىل فقىىام البيىىت عىىن يصىىدوا أن أرى  فمىىا وأشىىعرت قلىىدت قىىد رأيىىت
:  النبىي قىال علىيهم أشىر  فلمىا ائتىه :فقالوا آتيه دعوني :فقال حف  ابن مكرو
 هىو فبينمىا وسلم عليه هللا صلى النبي يكلم فجعل( .  فاجر رجل وهو مكرو هذا) 

 لمىىا أنىىه عكرمىىة عىىن أيىىوب فىىأخبرني :معمىىر قىىال. عمىىرو بىىن سىىهيل جىىاء إذ يكلمىىه
 أمىركم مىن لكىم سىهل لقىد)  :وسىلم عليىه هللا صىلى النبىي قىال عمرو بن سهيل جاء
 اكتىىب هىىات :فقىىال عمىىرو بىىن سىىهيل فجىىاء حديثىىه فىىي الزهىىري  قىىال :معمىىر قىىال( . 
 الىرحيم الىرحمن هللا بسىم) :  النبىي فقىال الكاتىب  النبىي فىدعا كتابا و ينكم بيننا
 كمىا اللهىم باسىمك اكتىب ولكىن ،هىو ما أدري  ما هللا فو الرحمن أما :سهيل قال( . 
 النبىىي فقىىال الىىرحيم الىىرحمن هللا بسىىم إال نكتبهىىا ال وهللا المسىىلمون  فقىىال تكتىىب كنىىت
 : (اللهم باسمك كتبأ)، ( . ( هللا رسىول محمىد عليىه قاضىى مىا هذا )): قال ثم
 قاتلنىاك وال ،البيىت عىن صىددناك مىا هللا رسىول أنىك نعلىم كنىا لىو وهللا :سىهيل فقىال
 وإن هللا لرسىىىىىول إنىىىىىي وهللا )):  النبىىىىىي فقىىىىىال هللا عبىىىىىد بىىىىىن حمىىىىىدم اكتىىىىىب ولكىىىىىن

 يسىألونني ال )) :لقولىه وذلىك :الزهىري  قىال( . ( هللا عبىد بن محمد اكتب كذبتموني
 هللا صىىىلى النبىىىي لىىه فقىىىال( . ( إياهىىا أعطيىىىتهم إال هللا حرمىىىات بهىىا يعظمىىىون  خطىىة
 ال وهللا :سىهيل فقىال( . ( بىه فنطو  البيت و ين بيننا تخلوا أن على)):وسلم عليه
 :سىهيل فقىال فكتىب المقبىل العىام مىن ذلىك ولكىن ،ضىغطة أخىذنا أنىا العىرب تتحد 
 :المسىلمون  قىال.  إلينىا رددتىه إال دينىك علىى كىان وإن رجل منا يأتيك ال أنه وعلى
 أبىو دخىل إذ كىذلك هىم فبينمىا مسىلما جىاء وقىد المشىركين إلىى يىرد كيى  هللا سبحان
 رمىىى حتىىى مكىىة أسىىفل مىىن خىىرج وقىىد قيىىودء فىىي يرسىى  عمىىرو بىىن سىىهيل بىىن جنىىدل



 

 200 

 (دراسة وتحليل)هدنة أحاديث ال

 

 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
Issn:2071-6028 

 

2010كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني   

 أن عليىىه أقاضىىيك مىىا أول محمىىد يىىا هىىذا :سىىهيل فقىىال المسىىلمين أظهىىر بىىين بنفسىىه
 لىىىىم إذا فىىىىللاهللا :قىىىىال( . ( بعىىىىد الكتىىىىاب نقىىىىض لىىىىم إنىىىىا) :) النبىىىىي فقىىىىال إلىىىىي تىىىىردء

 أنىىىىا مىىىىا :قىىىىال( . ( لىىىىي فىىىىأجزء ))   النبىىىي      قىىىىال أبىىىىدا شىىىىيء علىىىىى أصىىىالحك
 أجزنىاء قىد بىل مكىرو قىال بفاعىل أنىا مىا :قىال( . ( فافعىل بلىى )) :قىال ،لىك مجيزءب
 أال مسىىلما جعىىت وقىىد المشىىركين إلىىى أرد المسىىلمين معشىىر أي :جنىىدل أبىىو قىىال لىىك
 بىىن عمىىر فقىىال :قىىال.  هللا فىىي شىىديدا عىىذابا عىىذب قىىد وكىىان ا لقيىىت قىىد مىىا تىىرون 
 ألسىنا :قلىت( .  بلى)  قال ا قاح هللا نبي ألست فقلت  هللا نبي فأتيت :الخطاب
 ديننىا فىي الدنية نعطي فلم :قلت( .  بلى)  :قال ا الباطل على وعدونا الحق على
 كنىىت أولىىيس :قلىىت( .  ناصىىري  وهىىو أعصىىيه ولسىىت هللا رسىىول إنىىي)  :قىىال ا إذا

 :قىال( .  العىام نأتيىه أنا فأخبرتك بلى)  :قال ا به فنطو  البيت سنأتي أنا تحدثنا
 بكىر أبىا يىا :فقلىت بكىر أبىا فأتيىت :قىال( .  بىه ومطىو  آتيىه ف نك) :قال، ال :قلت
 ا الباطىىل علىىى وعىىدونا الحىىق علىىى ألسىىنا :قلىىت بلىىى :قىىال حقىىا هللا نبىىي هىىذا ألىىيس
  هللا لرسىول إنىه الرجىل أيهىا :قىال ا إذا ديننىا فىي الدنيىة نعىك فلم :قلت بلى :قال
 ألىيس :قلىت ا الحىق على إنه فللاهللا بغروء فاستمسك ناصرء وهو ر ه يعصي وليس
 ا العىىىام تأتيىىىه أنىىىك أفىىىأخبرك بلىىىى :قىىىال بىىىه ونطىىىو  البيىىىت سىىىنأتي أنىىىا يحىىىدثنا كىىان
 أعمىىاال لىىذلك فعملىت عمىىر قىىال :الزهىري  قىىال.بىه ومطىىو  آتيىىه ف نىك :قىىال ال :قلىت
  ألصىىىىىىىىىىىىحابه  هللا رسىىىىىىىىىىىىول قىىىىىىىىىىىىال الكتىىىىىىىىىىىىاب ق ىىىىىىىىىىىىية مىىىىىىىىىىىىن فىىىىىىىىىىىىر  فلمىىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىىال
 ثىال  ذلىك قىال حتىى رجىل مىنهم قىام مىا فىللاهللا :قىال( .  احلقىوا ثىم فىانحروا قوموا) 

 فقالىت النىاس مىن لقي ما لها فذكر سلمة أم على دخل أحد منهم يقم لم فلما مرات
 بىىدنك تنحىىر حتىىى كلمىىة مىىنهم أحىىدا تكلىىم ال اخىىرج ذلىىك أتحىىب هللا يىىانبي :سىىلمة أم

 ودعىا بدنىه نحىر ذلىك فعىل حتىى مىنهم أحدا يكلم فلم فخرج.  حلقكفي حالقك وتدعو
 كىىىاد حتىىىى بع ىىىا يحلىىىق بع ىىىهم وجعىىىل فنحىىىروا قىىىاموا ذلىىىك رأوا فلمىىىا فحلقىىىه حالقىىىه
َيىا َأيهَهىا اِلىَذيَن آَمن ىوا  :  تعىالى هللا فىأنزل مؤمنىات نسىوة جاءء ثم غما يقتل بع هم

َلىىىىىم  َبَ يَمىىىىىاَنَهِن َفىىىىىَ نم  َتَحن وه ِن ِا  أَعم َمَنىىىىىات  م َهىىىىىاَجَراُت َفىىىىىامم ىىىىىوه ِن  َإَذا َجىىىىىاَءك م  المم ؤم ت م  َعَلمم
ىىِن َوآت ىىوه مم َمىىا  ىىمم َوال ه ىىمم َيَحلهىىوَن َله  ىىوه ِن َإَلىىى المك ِفىىاَر ال ه ىىِن َحىىُل َله  َجع  َمَنىىاُت َفىىال َترم م ؤم
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َسىىىىىك وا َبَعَصىىىىىَم  ىىىىىوَره ِن َوال ت مم ىىىىىوه ِن أ ج  ىىىىىوه ِن َإَذا آَتيمت م  َنىىىىىاَح َعَلىىىىىيمك مم َأنم َتنمَكح  َأنمَفق ىىىىىوا َوال ج 
 إحىىداهما جفتىىزوَ  الشىىرك فىىي لىىه كانتىىا امىىرأتين يومعىىذ عمىىر قفطَلىى .    (38)اَفَر المَكىوَ 

 المدينىىة إلىىى  النبىىي رجىىع ثىىم أميىىة بىىن صىىفوان واألخىىرى  سىىفيان أبىىي بىىن معاويىىة
 العهىد :فقىالوا رجلىين طلبىه فىي فأرسلوا مسلم وهو قريف من رجل بصير أبو فجاءء
 فنزلىىىوا الحليفىىىة ذا بلغىىىا إذا حتىىىى بىىىه فخرجىىىا جلينالىىىرَ  إلىىىى فدفعىىىه لنىىىا جعلىىىت الىىىذي
 يىا هىذا سىيفك ألرى  يإَنى وهللا :الىرجلين ألحىد بصىير أبىو فقىال لهىم تمىر مىن يأكلون 
 فقىىال جر ىىت ثىىم بىىه جر ىىت لقىىد لجيىىد إنىىه وهللا أجىىل :فقىىال اآلخىىر فاسىىتله جيىىدا فىىالن
 أتىىى حتىىى اآلخىىر وفىىر بىىرد حتىىى ف ىىر ه منىىه فأمكنىىه إليىىه أنظىىر أرنىىي :بصىىير أبىىو

 لقىد )) :رآء  حىين وسىلم عليىه هللا صىلى هللا رسىول فقال يعدو المسجد دخلف المدينة
 لمقتىول وإنىي صىاحبي وهللا قتىل :قىال  النبىي إلىى انتهى فلما( . ( ذعرا هذا رأى
 ثىىىم إلىىىيهم رددتنىىىي قىىىد ذمتىىىك هللا أوفىىىى وهللا قىىىد هللا نبىىىي يىىىا :فقىىىال بصىىىير أبىىىو فجىىىاء
 فلمىىا( .  أحىىد لىىه كىىان لىىو حىىرب رمسىىع أمىىه ويىىل)   النبىىي قىىال مىىنهم هللا نجىىاني
 مىنهم وينفلىت :قىال البحىر سىي  أتىى حتىى فخىرج إلىيهم سىيردء أنه عر  ذلك سمع
 إال أسىلم قىد رجل قريف من يخرج ال فجعل بصير بأبي فلحق سهيل بن جندل أبو
 خرجىىت بعيىىر يسىىمعون  مىىا هللا فىىو عصىىابة مىىنهم اجتمعىىت حتىىى بصىىير بىىأبي لحىىق
 النبىي إلىى قريف فأرسلت أموالهم وأخذوا فقتلوهم لها ااعترضو  إال ماالش إلى لقريف
  النبىي فأرسىل آمىن فهىو آتىاء فمىن أرسىل لمىا والرحم باهلل تناشدء  فىأنزل إلىيهم 
ىىَد َأنم وَ :  تعىىالى هللا َن َمِكىىَة َمىىنم َبعم مم َبىىَبطم مم َعىىنمك مم َوَأيمىىَدَيك مم َعىىنمه  ه ىىَو اِلىىَذي َكىىِف َأيمىىَدَيه 

َفىىَرك مم عَ  َمل ىىوَن َبَصىىيراً َأظم  حميىىة ةالحمَيىى - بلىى  حتىىى -   (39) َلىىيمَهمم َوَكىىاَن ِا  َبَمىىا َتعم
 الىىىرحمن هللا بسىىىم يقىىىروا ولىىىم هللا نبىىىي أنىىىه يقىىىروا لىىىم أنهىىىم حميىىىتهم وكانىىىت الجاهليىىىة
 . البيت و ين بينهم وحالوا الرحيم

ابىن حبىان ، و (42)داود، وأبىو (41)والبخىاري  ،(40)أحمىد: : رواء األئمىةتخريج الحديث
(43)  . 

صىىىحيح وهللا أعلىىىم لثقىىة رجالىىىه واتصىىىال الحىىىديث إسىىنادء علررر  الحرررديث : الحكرررم 
 إسنادء وراويته في صحيح البخاري . 
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إن المعنىىى للحىىديث واضىىح مىىن سىىياق الحىىديث نفسىىه ، للحررديث : المعنرر  العررام  
و ىىين رجىىال قىىريف مىىن هدنىىة ،وكيىى  تعامىىل  وفيىىه مبىىين مىىا دار بىىين الرسىىول محمىىد 

معهم،وحتىىى كتىىب الشىىروح ذكىىرت األلفىىاظ نفسىىها التىىي ذكىىرت فىىي الحىىديث  سىىول الر 
      (44) 0نفسه

غيىىرة ، ثنىىا ثابىىت ، عىىن انىىس م، ثنىىا سىىليمان بىىن ال هىىزثنا بحىىد، قىىال اإلمىىام أحمىىد   -2
  رضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي هللا عنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال : مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا خطبنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا رسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول هللا 

 .   (( له، وال دين لمن ال عهد له أمانة) ال إيمان لمن ال )إال قال : 
     ،(47)، والطبرانىىىىي (46)، وأبىىىىو يعلىىىىى (45): رواء األئمىىىىة : احمىىىىد تخررررريج الحررررديث

 .   (48)والبيهقي 
   تراجم رجال السند :

أحمد بن حنبل بن هىالل بىن أسىد الشىيباني، ابوعبىدهللا،الحافج الحجىة،وهو أحىد  .1
 (49).  العلماء الجهابذة النقاد، من رؤوس الطبقة الثالثة

     بىىىىو األسىىىىود البصىىىىري ، ثقىىىىة ثبىىىىت ، مىىىىن التاسىىىىعة ، أى ، بهىىىىز بىىىىن أسىىىىد العمىىىى .2
 .   (50)هى ( 200)ت بعد 

سليمان بن المغيرة القيسي موالهم البصىري ، ابىو سىعيد ، ثقىة ، مىن السىابعة ،  .3
 . (51)هى( 165)ت 

 بىىىىو محمىىىىد البصىىىىري ، ثقىىىىة عابىىىىد ، مىىىىن الرابعىىىىة ، أسىىىىلم البنىىىىاني ، أثابىىىىت بىىىىن  .4
 .(52)هى( 127)ت 

   ( .1، تقدمت ترجمته في الحديث رقم )ابي صحنس بن مالك ) أ .5
تصىىىال إعلىىىم لثقىىة رجالىىىه و أ الحىىىديث إسىىنادء صىىىحيح وهللا  الحكرررم علررر  الحرررديث :

 إسنادء. 
 المعن  العام للحديث : 
ألنىه  ،والمحافظىة عليهىا ،والعهىد ،باألمانة لتزامالا أهميةيبين لنا الحديث الشريف 
نفىىىي الكمىىىال ال نفىىىي حقيقىىىة اإليمىىىان ، أي أن هنىىىا  إن المىىىرادال إيمىىىان لمىىىن أمانىىىة لىىىه و 

إيمانىىىىه ال يكمىىىىل إال مىىىىع كمىىىىال األمانىىىىة وهللا اعلىىىىم ، وكىىىىذلك ال ديىىىىن لمىىىىن ال عهىىىىد لىىىىه 
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الىىدين هنىىا هىىو الخ ىىوع ألوامىىر هللا ونواهيىىه وهىىو العهىىد الىىذي وضىىعه هللا بينىىه يقصىىد بو 
رحىىىه فمىىىن و ىىىين عبىىىادء يىىىوم إقىىىرارهم بالر و يىىىة فىىىي حمىىىل أعبىىىاء الوفىىىاء فىىىي جميىىىع جوا

ن هللا تعىىالى إنمىىا جعىىل المىىؤمن مؤمنىىًا ليىىأمن الخلىىق إسىىتوفى الجىىزاء، و إسىىتكمل الىىدين إ
ن هللا عىىدل ال يجىىور وإنمىىا عهىىد إليىىه ليخ ىىع لىىه بىىذلك العهىىد فيىىأتمر بىىأمورء إورء ، و جىى

 . (   53)وهللا اعلم 
 ما يس َاد م  الحديث : 

1-
وقىىىه وحقىىىوق عبىىىادء إن األمانىىىة والعهىىىد راجعىىىه إلىىىى طاعتىىىه تعىىىالى فىىىي أداء حق 

فكأنىىىه ال أيمىىىان وال ديىىىن لمىىىن يفىىىي بعهىىىد هللا بعىىىد ميثاقىىىه وال يىىىؤدي أمانتىىىه بعىىىد 
 .   (54)حملها 

    :اإليمىىىىىىان عىىىىىىن هىىىىىؤالء وهىىىىىىو اإليمىىىىىىان الكامىىىىىىل وقىىىىىىال لقىىىىىد نفىىىىىىى رسىىىىىىول هللا  -2
)ال أمانه له وال دين لمن ال عهد له وهللا اعلم  

55
) . 

م باألمانىىة والوفىىاء بالعهىىد لمىىا لهىىا لقىىد دل الحىىديث الشىىريف علىىى ضىىرورة االلتىىزا -3
 من أهمية كبيرة . 

 - ال اإلمام البيهقي : – 3
و علىىي الحسىىين بىىن محمىىد الىىروذ بىىاري ، أنبىىأ الحسىىين بىىن الحسىىن بىىن بىىخبرنىىا اأ 

أيىىوب الطوسىىي ، انبىىا ابىىو حىىاتم الىىراوي ، حىىدثنا عبيىىد هللا بىىن موسىىى ، ثنىىا بشىىير بىىن 
 :  : قىىىىىىىىىىىىىال رسىىىىىىىىىىىىىول هللا بىىىىىىىىىىىىىن بريىىىىىىىىىىىىىدة ، عىىىىىىىىىىىىىن أبيىىىىىىىىىىىىىه قىىىىىىىىىىىىىال امهىىىىىىىىىىىىىاجر ، عىىىىىىىىىىىىىن 

ك مىىا نقىىض قىىوم العهىىد إال كىىان القتىىل بيىىنهم ، وال ظهىىرت الفاحشىىة فىىي قىىوم إال سىىلَ  ))
 ( .  (عليهم الموت ، وال منع قوم الزكاة إال حبس عنهم القطر

 .  ( 57)، والبيهقي (56)الطبرانياإلمامان : رواء تخريج الحديث : 
 تراجم رجال السند :

 ن علىىىىي بىىىىن حىىىىاتم ، ابىىىىو علىىىىي الىىىىروذ بىىىىاري الحسىىىىين بىىىىن محمىىىىد بىىىىن محمىىىىد بىىىى .1
 .   (58)هى( 403الطوسي ، وقيل اسمه الحسن ، اإلمام المسند ، )ت 

الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، اإلمىام الحىافج النحىوي الثبىت األديىب   .2
 .  (59)هى( 340، من كبار أصحاب الحديث ، )ت
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بىىىىن مهىىىىىران  أبىىىىو حىىىىاتم الىىىىراوي وهىىىىو محمىىىىد بىىىىىن إدريىىىىس بىىىىن المنىىىىذر بىىىىن داود .3
     مىىىىىن الحاديىىىىىة عشىىىىىرة، ، أحىىىىىد األئمىىىىىة الحفىىىىىاظ األثبىىىىىات المشىىىىىهورين، الحنظلىىىىىي

     (60)هى( 277 ت)

بىىو محمىىد ، ثقىىة أالمختىىار بىىاذام العبسىىي الكىوفي ، أبىي عبيىد هللا بىىن موسىىى بىىن  .4
 .(61)هى( 213وكان يتشيع ، من التاسعة ، )ت 

، مىن  ءرجىاإلبا يمىبشير بن مهاجر الكوفي الغنوي ، صدوق ، لىين الحىديث ر  .5
 .  ( 62)الخامسة 

بىىىو سىىىهل المىىىرووي ، ثقىىىة ، مىىىن أسىىىلمي ، ألصىىىيب احعبىىىدهللا بىىىن بريىىىدة بىىىن ال .6
 .   (63)هى( 105الثالثة ، )ت 

 .   (64)هى( 63صيب ، أبو سهل األسلمي ، صحابي ) تحبريدة بن ال .7
شىىىير بىىىن ن فيىىىه بألعلىىىم أ الحىىىديث إسىىىنادء ضىىىعي  وهللا الحكرررم علررر  الحرررديث : 

 وهو لين الحديث .المهاجر 
 .   ( 65)هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاء :  والحديث قال عنه الحاكم

 .  (66)وقال عنه الهيثمي : رواء الطبراني في الكبير        
 المعن  العام للحديث :

يبىىين لنىىا الحىىديث بىىان هنىىاك خمىىس مىىن الخصىىال تقىىابلهن خمىىس خصىىال أخىىرى 
ما عاهدوا عليه قومىًا آخىرين ثىم أو ا هللا عليه وهي : ما نقض قوم العهد أي ما عاهدو 

بمىىا أجرمىىىوء مىىن نقىىىض العهىىد المىىىأمور هىىىد إال سىىلك هللا علىىىيهم عىىدوهم جىىىزاء نقىىض الع
بالوفاء به ، وما حكموء بغير ما انزل هللا إليه في كتابه العزيز وهىو القىرآن الكىريم عىن 

الفقىىر ، وال ظهىىرت فىىيهم الفاحشىىة يعنىىي الزنىىا ولىىم ينكىىروا  جهىىل إال فشىىا فىىيهمأو عمىىد 
علىىىى فاعلىىىة إال فشىىىا فىىىيهم المىىىوت كمىىىا وقىىىع فىىىي قصىىىة بنىىىي إسىىىرائيل ، وال طففىىىوا فىىىي 

خذوا بالسنين ، وال منعوا الزكاة أي إعطاءهىا أنعوا النبات أي البركة فيه و مالمكيال إال 
 .  ( 67)وهللا اعلم بذلك  ،هللا عنهم القطر وهو المطر بسإلى مستحقيها إال ح

 ما يس َاد م  الحديث : 
 اء بالعهد وإال ساد القتل بينهم .  يفدل الحديث على ضرورة اإل -1
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 حشة كي ال يسلك هللا عليهم الموتدل الحديث على ضرورة االبتعاد عن الفا -2
دل الحديث على ضىرورة المحافظىة علىى تأديىة الزكىاة لمسىتحقيها كىي يىنعم هللا  -3

 نقطع المطر .  إنقطعت الزكاة إمطر فمتى علينا نعمة ال

  - ال اإلمام ابو داود :-4
بىىن وهىىب ، حىىدثني ابىىو صىىخر اخبرنىىا أحىىدثنا سىىليمان بىىن داود المهىىدي ، 

،  المىىدني ، أن صىىفوان بىىن سىىليم ، عىىن عىىدة مىىن أبنىىاء أصىىحاب رسىىول هللا 
كلفىىه أو نتقصىىه أو إقىىال : ) مىىن ظلىىم معاهىىدا  عىىن آبىىائهم ، إن رسىىول هللا  

 نا حجيجه يوم القيامة ( .أخذ منه شيعًا بغير طيب نفسه ، فأ أوفوق طاقته ،
 .    (69)، والبيهقي  (68)ودبو داأ:  اإلمامانرواء  -تخريج الحديث :

 تراجم رجال السند :
 سىىليمان بىىن داود بىىن حمىىاد المهىىدي ، ابىىو الر يىىع الزهرانىىي ، ثقىىة ، مىىن الحاديىىة  -1

 . ( 70)هى( 253عشرة ، ) ت
بىىن وهىىب بىىن مسىىلم القرشىىي مىىوالهم ، ابىىو محمىىد المصىىري الفقيىىه ، ثقىىة  عبىىدهللا -2

 . ( 71)هى( 197حافج عابد ، من التاسعة ، )ت 

المخىىارق الخىىراط المىىدني ، صىىدوق يهىىم ، أبىىي حميىىد بىىن ويىىاد ، ابىىو صىىخر بىىن  -3
 .  (72)  هى(189من السادسة ، )ت 

ت عابىىد رمىىي الزهىىري مىىوالهم ، ثقىىة مفىى صىىفوان بىىن سىىليم المىىدني ، ابىىو عبىىدهللا -4
 .   (73)هى(  132بالقدر ، من الرابعة ، )ت 

 عن آبائهم .  عدة من أبناء أصحاب رسول هللا  -5

الن أبنىىاء أصىىحاب  ،علىىمأ الحىىديث إسىىنادء ضىىعي  وهللا  الحكررم علرر  الحررديث :
 وآبائهم مجهولون لم نعرفهم .   رسول هللا 

 

 المعن  العام للحديث :
بىأن الىذي يظلىم معاهىدا أو ينىىتق  .يث الشىريف يبىين لنىا رسىولنا الكىريم فىي الحىد

أو  ،ق طاقتىه بحيىث ال يحتمىل ذلىك الشىيءشيعا منه، أو يكل  ذلك المعاهد ما هو فىو 
يأخذ من ذلك المعاهد شيعا قد يعطيه إياء المعاهد ولكن من غيىر طيىب نفس،فى ن مىن 
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ل صىلى يفعل هذء األعمىال والتىي ال ترضىي رسىولنا صىلى هللا عليىه وسىلم، فى ن الرسىو 
  0هللا عليه وسلم سو  يحاججه يوم القيامة على هذء األعمال وهللا أعلم بذلك

  ما يس َاد م  الحديث :
 . دل الحديث على عدم ظلم المعاهد أو إنتقاصه -1
 0دل الحديث على عدم تكلي  المعاهد ما فوق طاقته -2
   0دل الحديث على عدم أخذ شيعا من المعاهد من غير طيب نفس -3
 ب  حبان : إمام إل ال ا-4

حىدثنا عثمىان بىن أبىي شىيبة،قال اخبرنا عمران بن موسىى بىن مجاشىع ،
، عىىىن رفاعىىىة  لسىىىديحىىىدثنا إسىىىماعيل ا حىىىدثنا أبىىىو أسىىىامة،عن وائىىىدة قىىىال:
يقىول : )  قال : سمعت رسول هللا   الفتياني ، عن عمرو بن الحمق 

كىىان  نإمىىن رجىىاًل علىىى دمىىه ثىىم قتلىىه ، فأنىىا مىىن القاتىىل بىىري ، و أيمىىا رجىىل أ
 المقتول كافرًا ( . 

 .  (76)، والبيهقي (75)، والطبراني  (74)بن حبان إرواء األئمة : تخريج الحديث : 
 تراجم رجال السند : 

عمىىران بىىن موسىىى بىىىن مجاشىىع السىىختياني ، ابىىىو إسىىحاق الجرجىىاني ، الحىىىافج  -1
 .  (77)هى( 305الثقة الثبت ، )ت 

العبسىىي ، ثقىىة حىىافج شىىهير شىىيبة محمىد بىىن إبىىراهيم بىىن عثمىان أبىىي عثمىان بىىن  -2
 .  (78)هى( 239وله اوهام ، من العاشرة )ت 

سىامة مشىهور بكنيتىه ، ثقىة ثبىت أسىامة القرشىي مىوالهم الكىوفي ،أبىو أحماد بن  -3
 خرء يحىىىىىد  مىىىىىن كتىىىىىب غيىىىىىرء ، مىىىىىن كبىىىىىار التاسىىىىىعة ، بىىىىى س وكىىىىىان دلىىىىى، ر مىىىىىا 
 .  (79)هى( 201)ت 

 بىىىت ، صىىىاحب سىىىنة ، بىىىو الصىىىلت الكىىىوفي ، ثقىىىة ثأوائىىىدة بىىىن قدامىىىة الثقفىىىي ،  -4
 .  (80)( ه 160من السابعة ، )ت 

بو محمىد الكىوفي ، صىدوق أي ، دكريمة السأبي إسماعيل بن عبد الرحمن بن  -5
 .  (81)هى( 127يهم ورمي بالتشيع ، من الرابعة ، )ت
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بو عاصم الكىوفي ، ثقىة ، مىن أهللا بن قيس الفتياني ،  رفاعة بن شداد بن عبد -6
 .  (82)كبار الثالثة 

الكىىىىاهن بىىىىالنون بىىىىن حبيىىىىب الخزاعىىىىي ، بىىىىن الحمىىىىق بىىىىن كاهىىىىل ويقىىىىال  عمىىىىرو -7
 .  (83) سكن الكوفة ابي صح

 ي دن فيىه إسىماعيل السىعلىم ألأ الحديث إسىنادء حسىن وهللا الحكم عل  الحديث : 
 وهو صدوق . 

 ذكرء .أشيعًا التي بين يدي لم أجد له في كتب الشروح  المعن  العام للحديث : 
 يث : ما يس َاد م  الحد 
سىىيرًا وال مكىىرء تىىأمين كىىافر أو أيىىدل الحىىديث علىىى ان كىىل مسىىلم ولىىو كىىان عبىىدًا  -1

 .  (84)كافرة فيحرم قتله أو كان 

 .   (85)ان المقتول وان كان كافرًا فعليه دية ويعامل معاملة الذمي   -2

علىي بىن ويىد ، عىن عبىد  ثنىاثنا حماد بىن سىلمة ،  قال اإلمام أحمد،حدثنا عفان،  -6
معاهىىدة  قىىال : ) مىىن قتىىل نفسىىاً  بكىىرة ، عىىن أبيىىه ، أن رسىىول هللا أبىىي الىىرحمن بىىن 
 ن ريح الجنة ليوجد من مسيرة مائة عام ( . إها لم يرح رائحة الجنة ، و بغير حقَ 

 .   (88)، والطبراني (87)بن حبانوإ،  (86)حمدأرواء األئمة : تخريج الحديث : 
 تراجم رجال السند : 

   ( .2قدمت ترجمته في الحديث رقم )حمد بن حنبل ) ثقة ثبت ، تأ -1

2-
بن مسلم بن عبىدهللا البىاهلي ، ابىو عثمىان الصىفار البصىري ، ثقىة ثبىت،  نعفا 

 .(89)هى( 220ور ما وهم ، من كبار العاشرة ، ) ت 

وتغيىر حفظىه بى خرء  ،، ثقة حىافجةبو سلمأحماد بن سلمه بن دينار البصري ، -3
 .   (90)هى( 167، من كبار الثامنة ، )ت 

 .(91)هى( 131ي بن ويد بن جدعان ، ضعي  ، من الرابعة ، )ت عل-4

يىع بىن الحىار  الثقفىي البصىري ، ثقىة ، مىن الثانيىة فبكرة نأبي عبد الرحمن بن -5
 .(92)هى( 96، )ت 

 مشىىهور ، حابي نفيىىع بىىن الحىىار  بىىن كلىىدة بىىن عمىىرو الثقفىىي ، ابىىو بكىىرة ، صىى -6
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 . (  93)هى( 52وقيل  51)ت 
ن فيىىه علىىي بىىن ويىىد ألعلىىم أ يث إسىىنادء ضىىعي  وهللا الحىىدالحكررم علرر  الحررديث : 
 بن جدعان وهو ضعي  . 

 

 المعن  العام للحديث : 
يبين لنا الحديث الشريف بان من قتل نفسىًا معاهىدة أي رجىال معاهىدًا لىه ذمىة هللا 

، والمعاهد هو من كان له مع المسلمين عهىد شىرعي سىواء كىان بعقىد  وذمة رسوله 
ي فهىىىو مىىىن دخىىىل فىىىي عهىىىد مالىىىذ أمىىىامىىىان مىىىن مسىىىلم ،أو أ ناهدنىىىة مىىىن سىىىلطأو جزيىىىة 

مىىىانهم ، فىىىان مىىىن قتىىىل هىىىذء الىىىنفس فهىىىو لىىىم يىىىرح رائحىىىة الجنىىىة أي لىىىم يشىىىم وأالمسىىىلمين 
 .(94)رائحتها وهللا اعلم 

 ما يس َاد م  الحديث : 
نىىه لىىم يشىىم أن الىىذي يقتىىل نفسىىا معاهىىدة أي مىىن أهىىل الذمىىة فإدل الحىىديث علىىى  -1

 .(95)م علأ رائحة الجنة وهللا 
 ،ن المىراد بالمعاهىدة هىو مىن كىان لىه عهىد شىرعي سىواء أكىان ذلىك بعقىد جزيىىةإ -2

 .  (96)أمان من مسلم  أو  ،هدنة من سلطانأو 

  ال اإلمام اب  حبان :-7
مسلم الجرمىي ، قىال حىدثنا مخلىد أبي بو يعلى ، حدثنا مسلم بن أخبرنا أ

ال رسىىول هللا بكىىرة قىىال : قىىأبىىي بىىن الحسىىين ، عىىن هشىىام ، عىىن الحسىىن ، عىىن 
:  ، ن ريحهىىا ليوجىىد مىىن وإ) مىىن قتىىل معاهىىدا فىىي عهىىدء لىىم يىىرح رائحىىة الجنىىة

 مسيرة خمسمائة عام ( . 
 .  (97)رواء اإلمام : ابن حبانتخريج الحديث : 

 

 تراجم رجال السند : 
أبىىو يعلىىى احمىىد بىىن علىىي بىىن المثنىىى بىىن يحيىىى بىىن عيسىىى بىىن هىىالل التيمىىي ،  -1

 .(98) هى(307الحافج الثقة ، )ت 
 مسىىىىىىىلم وهىىىىىىىو مسىىىىىىىلم بىىىىىىىن عبىىىىىىىد الىىىىىىىرحمن الجرمىىىىىىىي ، ثقىىىىىىىة ، أبىىىىىىىي مسىىىىىىىلم بىىىىىىىن  -2

 (99هى( . )240)ت 
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بىىو محمىىد البصىىري ، ثقىىة فاضىىل ، مىىن أمخلىىد بىىن الحسىىين االودي المهبلىىي ،   -3
 . (  100)هى( 191كبار التاسعة ، )ت 

بو عبدهللا البصري ، ثقىة ، مىن السادسىة أودي القردوسي ، ألا حسانهشام بن  -4
 . ( 101)هى( 148ل وقي 147، ) 

نصىىاري مىىوالهم ، ثقىىة ألالحسىىن يسىىار اأبىىي الحسىىن البصىىري وهىىو الحسىىن بىىن  -5
 فقيىىىىىىىه فاضىىىىىىىل مشىىىىىىىهور ، وكىىىىىىىان يرسىىىىىىىل كثيىىىىىىىرًا ويىىىىىىىدلس ، وهىىىىىىىو رأس الطبقىىىىىىىة 

 .(102) هى( 110الثالثة ، )ت 
 ، تقىىىىىىدمت ترجمتىىىىىىه فىىىىىىي الحىىىىىىديثابي أبىىىىىىو بكىىىىىىرة نفيىىىىىىع بىىىىىىن الحىىىىىىار  ) صىىىىىىح -6

 ( .  12رقم ) 

لثقىىىة رجالىىىه واتصىىىال علىىىم أ وهللا  صىىىحيحيث إسىىىنادء الحىىىد: لررر  الحرررديثالحكرررم ع
 .  إسنادء

 المعن  العام للحديث : 
ي الىىىذي لىىىه عهىىىد مىىىع يبىىين لنىىىا الحىىىديث الشىىىريف بىىىان الىىىذي يقتىىل نفسىىىًا معاهىىىدة أ

 ،هىل الذمىةأ كثر ما يطلق في الحىديث علىى أن أبعقد ، وقيل بأو مان المسلمين بنحو أ
لحوا علىى تىرك الحىرب مىع المسىلمين بنحىو وقد يطلىق علىى غيىرهم مىن الكفىار إذا صىو 

 أمىىىىان مىىىىن مسىىىىلم فىىىىان القاتىىىىل يحىىىىرم هللا عليىىىىه الجنىىىىة أو  ،هدنىىىىة مىىىىن إمىىىىامأو  ة،جزيىىىى
 وهللا  ،يشىىم ريحهىىالىىم لىىم يىىرح رائحىىة الجنىىة أي  مىىا دام ملطخىىًا بذنبىىه ذلىىك ، وهىىو أي ىىاً 

 . ( 103)علم أ 
 ما يس َاد م  الحديث : 

الذمىىىة وقىىىد يطلىىىق علىىىى غيىىىرهم مىىىن مىىىا يطلىىىق علىىىى أهىىىل إن هىىىذا الحىىىديث أكثر  -1
 . ( 104)الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب 

 ن كىىىىىان موحىىىىىدا محكومىىىىىا ب سىىىىىالمه إصىىىىىاحب الكبيىىىىىرة و  إن دل الحىىىىىديث علىىىىىى -2
ن ريحها ليوجد مىن مسىيرة أر عىين وقيىل إال يخلد في النار وال يحرم من الجنة و 

 .  (105)ختال  األعمال واألحوالأل  وهذا إلمائة وقيل خمسمائة وقيل 

 .(106)ان القصد من ذلك هو التكثير ال خصوص من العدد والوعيد  -3
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  ال اإلمام ال رمذي :  -8
بن عجىالن إحدثنا محمد بن بشار ، حدثنا معدي بن سليمان هو البصري ، عن 

ال مىىن قتىىل نفسىىا معاهىىدة لىىه أ) قىىال :  ، ان النبىىي  هريىىرة أبىىي ، عىىن أبيىىه ، عىىن 
ن ريحهىىىا إفىىىر بذمىىىة هللا ، فىىىال يىىىرح رائحىىىة الجنىىىة ، و أخذمىىىة هللا ، وذمىىىة رسىىىوله ، فقىىىد 
 فًا ( .ليوجد من مسيرة سبعين خري

 .  (107)رواء اإلمام : الترمذيتخريج الحديث : 
 تراجم رجال السند : 

محمىىىد بىىىن بشىىىار بىىىن عثمىىىان العبىىىدي البصىىىري ، ابىىىو بكىىىر بنىىىدار ، ثقىىىة ، مىىىن  -1
 .(108)هى( 252العاشرة ، )ت 

 .(109)ان ، ضعي  وكان عابدًا ، من الثامنة معدي بن سليمان ، ابو سليم -2

هريىرة أبىي محمد بىن عجىالن المىدني ، صىدوق إال انىه اختلطىت عليىه أحاديىث  -3
 . ( 110)هى( 148، من الخامسة ، )ت

 .(111)س به ، من الرابعة  أعجالن المدني مولى المشمعل ، ال ب -4

 0(112)جليل  ابي بو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صحأ -5

ن بىىن فيىىه معىىدي أل ،علىىمأ : الحىىديث إسىىنادء ضىىعي  وهللا  الحررديث الحكررم علرر 
 سليمان وهو ضعي  . 

 : المعن  العام للحديث 
واألحاديىىث التىىي سىىبقت هىىذا الحىىديث علىىى عىىدم قتىىل  ،يبىىين لنىىا الحىىديث الشىىريف

فىر بذمىة هللا ( أخ) فقد ة، وقد بينا معنى النفس المعاهدة، أما معنى قولهالنفس المعاهد
       وهللا ،قىىىىض العهىىىىد والذمىىىىة مىىىىع هللا تعىىىىالى فهىىىىو أي ىىىىا لىىىىم يىىىىرح رائحىىىىة الجنىىىىةأي فقىىىىد ن

 .(113)علم أ 
 :   ما يس َاد م  الحديث 

عقىد بكىان أن المراد بالمعاهدة هو من كان له مع المسلمين عهد شرعي سىواء إ -1
 .(114)مان من مسلم أو أمن سلطان أو هدنة  ،جزية

 .(115) تعالى العهد مع هللا ضن المراد بالخفارة هو نقإ -2
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 اإلمام مسلم:   ال -9
حىىىدثني عبىىىدهللا بىىىن هاشىىىم واللفىىىج لىىىه ، حىىىدثني عبىىىد الىىىرحمن بىىىن مهىىىدي، حىىىدثنا 

كىان رسىول هللا  : سفيان ، عن علقمىة بىن مرثىد، عىن سىليمان بىن بريىدة، عىن أبيىه قىال
 يمن معىىه مىىن فىىوصىىاء فىىي خاصىىته بتقىىوى هللا و أسىىرية أو ميىىرًا علىىى جىىيف أمىىر أذا إ

اغىزوا وال تغلىوا  وال تغىدروا  وال  أغزوا ب سىم هللا فىي سىبيل هللا): يرًا ثم قال المسلمين خ
أو تمثلىىوا وال تقتلىىوا وليىىدا وإذا لقيىىت عىىدوك مىىن المشىىركين فىىادعهم إلىىى ثىىال  خصىىال 

 قبل منهم وكف عنهم .... الحديث (. أما أجابوك  فن ظالل ف يته
، ( 118)، والترمىىىىذي  (117)،  واحمىىىىد  (116): رواء األئمىىىىة مسىىىىلم تخررررريج الحررررديث

 .  (121)والبيهقي  (120)وابن حبان ،  (119)والنسائي 
لثقىىة رجالىىه واتصىىال  ،الحىىديث إسىىنادء صىىحيح وهللا اعلىىمالحكررم علرر  الحررديث : 

 إسنادء ولروايته في صحيح مسلم . 
 المعن  العام للحديث :

أو علىى جىيف  ميىراً أكان إذا أمىر  يبين لنا الحديث الشريف بان رسولنا الكريم 
سرية كان أول ما يوصيهم بتقوى هللا تعالى ثم يوصي األميىر بالمسىلمين الىذين معىه ، 

 ،وال يقتلىىوا وليىىدا ،وال يمثلىىوا ،وال يغلىىوا ،وفىىي هىىذا الحىىديث أوصىىاهم كىىذلك بىىاال يغىىدروا
وان معنىىى السىىرية هىىي قطعىىة مىىن الجىىيف تخىىرج منىىه تغييىىر وترجىىع إليىىه ، وقيىىل هىىي 

نحوهىىا ، وقىىالوا : إنمىىا سىىميت سىىرية ألنهىىا تسىىري فىىي الليىىل الخيىىل التىىي تبلىى  أر عمائىىة و 
ستحب لهىم إسلموا أن  سالم فإلن تدعوهم الى اأب ويخفى ذهابها كما أمرهم الرسول 

سىىتحقاق الفىى  إن فعلىىوا ذلىىك كىىانوا كالمجاهىىدين قىىبلهم فىىي  ن يهىىاجروا إلىىى المدينىىة فىىأ
مين السىىاكنين فىىي الباديىىة وإال فهىىم أعىىراب كسىىائر أعىىراب المسىىل ،وغيىىر ذلىىك ،والغنيمىىة

وال حىق لهىم فىىي الغنيمىة والفى  وإنمىىا يكىون لهىم نصىىيب  ،فتجىري علىيهم أحكىام اإلسىىالم
 .(122)وهللا اعلم استحقاقها من الزكاة وان كانوا بصفة 

  ما يس َاد م  الحديث :
 .(123)دل الحديث على عدم الغدر ، وتحريم الغلول  -1
 ءء وجيوشىىىه لتقىىىوى هللا تعىىىالىسىىىتحباب وصىىىية اإلمىىىام أمىىىراإدل الحىىىديث علىىىى  -2
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 .   (124)والرفق ب تباعهم وتعريفهم ما يحتاجون إليه في غزوهم 
مىىراءء بمىىا يجىىب علىىيهم ومىىا يحىىل أل مىىامسىىتحباب تعريىىف إالإدل الحىىد  علىىى  -3

 . ( 125)لهم وما يحرم عليهم وما يكرء وما يستحب 
م لقىىد حىىث الرسىىول صىىلى هللا عليىىه وسىىلم أمىىراءء علىىى دعىىوة المشىىركين لإلسىىال -4

فان استجابوا فهم كالمجاهدين في استحقاقهم للف  والغنيمة ، وان اعرضوا عن 
 ذلك فسو  تجري عليهم أحكام اإلسالم وال حق لهم في الف  والغنيمة.

 
 الخاتمة

من خالل ما ذكرناء تبين لنا جواو الهدنة مع العدو لمصىلحة راجحىة شىرعية مىع 
 تجوو هدنىة ال مصىلحة فيهىا للمسىلمين بىل العزم على إقامة علم الجهاد واإلعداد ، وال

البلىىدان المحتلىىة، ن نقىىول للمجاهىىدين فىىي جميىىع أسىىتبعاد ، كمىىا علينىىا أو إفيهىىا م ىىرة 
يجب ان يواونوا بين استمرار جهادهم وعىدم االسىتجابة للهدنىة  منهو األخ  فلسطين إ

 ، و ين وق  الحرب بين عدوهم وعقد الهدنة معه . 
قىل أن ال ىرر الىذي يترتىب علىى ذلىك إو  ،ستمرار الجهىادإن رأوا المصلحة في  ف

 ن يستعينوا باهلل ويستمروا في جهاد عدوهم . أفعليهم  ،مفسدة عليهم من الهدنة
ب علىىى ذلىىك أعظىىم مصىىلحة تىىالمصىىلحة فىىي عقىىد الهدنىىة وان مىىا يتر  نَ إوا أوان ر 

اإلعىىداد  سىىتمرار الجهىىاد المسىىلح فليقىىدموا علىىى الهدنىىة و جهىىدها فىىيإقىىل مفسىىدة مىىن أو 
 الجهاد عدوهم مستقبال . 

ن المصىىلحة فىىي ذلىىك إسىىتعنا  الجهىىاد و إوعنىىدما يغلىىب علىىى ظىىنهم القىىدرة علىىى 
 .  ( 126)هم عينوهللا ناصرهم وم جهادهمنفوا أفليست

:  هىىذا مىىع يقيننىىا بىىان العىىدو اليهىىودي سىىينق  عهىىدء ويبىىادر ب لغىىاء الهدنىىة عمىىالً 
قىع اليهىود مىن يىوم وجىودهم ولحىد اآلن بىأنهم ووا فقد أعلمنىا كتىاب هللا وسىيرة رسىوله 

 ال يوفىىىىىىىىون بوعىىىىىىىىد وال يسىىىىىىىىتمرون فىىىىىىىىي إبىىىىىىىىرام عهىىىىىىىىد وإنهىىىىىىىىم سىىىىىىىىيغدرون بمىىىىىىىىن يثقىىىىىىىىون 
لمين تسىىىىىوان العاقبىىىىىة سىىىىىتكون للجهىىىىىاد والمجاهىىىىىدين ال للمس ،ويتعىىىىىاونون معهىىىىىم ،فىىىىىيهم

 .  ( 127)والمنهزمين 
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وهىو البلىد  ،عىراقهذا بالنسبة إلى البلد المحتل فلسطين ، أما بالنسبة إلىى بلىدنا ال
فهو بىأمس الحاجىة إلىى هىذء المسىالة كيى  ال وال يوجىد وجىه مقارنىة بىين  المحتل أي اً 

ة مقابىىىل مىىىا يمتلكىىىه األعىىىداء مىىىن قىىىوة كبيىىىرة فىىىمىىىا يمتلكىىىه العىىىراق مىىىن قىىىوة وأسىىىلحة خفي
ولىىم يبىىق  جىىه،باإلضىىافة إلىىى مىىن يتعىىاون معهىىم مىىن داخىىل العىىراق وخار  ،وأسىىلحة فتاكىىة

يرفىىع  أنفنسىال هللا تعىالى  ،فىوق أي قىوةت تعىالى بىه وقوتىه التىي للعىراق سىوى رحمىة هللا
 0إلسالمية عنا هذا االحتالل وعن جميع البلدان ا

 
 
 

 الهوامش
                                                           

ح ) مادة هىدن مىن المهادنىة ( ، ومختىار الصىحا 13/434( ينظر : لسان العرب البن منظور 1)
 . 692ص

 . 3/404( ينظر : تحفة الفقهاء 2)

 . 3/386، والتاج واإلكليل 2/206( ينظر : الشرح الكبير 3)

 . 2/318، وفتح الوهاب 4/260( ينظر : مغنى المحتاج 4)

 .3/11( ينظر : كشا  القناع 5)
 .6/206( ينظر : الموسوعة الفقهية 6)
 .  7-1( سورة التو ة /اآليات 7)

 .  61ال / اآلية ( سورة األنف8)

لقريف عام الحديبية عشر سنين ، أخرجه البخىاري مىن حىديث المسىور بىن  ( حديث مهادنته 9)
   0 2/974،مخرمة 

 . 2/200، وحاشية الدسوقي  7/108، و دائع الصنائع  5/85( ينظر: البحر الرائق 10)
 .  7/108( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 11)
 . 1/283البن رشد  ( ينظر: بداية المجتهد12)
 . 35( سورة محمد / اآلية 13)
 . 2/259( ينظر: المهذب للشيراوي 14)
 . 1/158، والقاموس المحيك1/268ينظر: لسان العرب( 15)



 

 214 

 (دراسة وتحليل)هدنة أحاديث ال

 

 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
Issn:2071-6028 

 

2010كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني   

                                                                                                                                                                      

 . 12/136، وصحيح مسلم  2/959( صحيح البخاري 16)
 . 3/62( ينظر: فقه السنة 17)
 .  61 -60( سورة األنفال / اآليات 18)
 .3/64 ( ينظر: فقه السنة19)
 .  36( سورة التو ة / اآلية 20)
 . 4/260( ينظر : مغني المحتاج 21)
 .  35( سورة محمد / اآلية 22)
 . 5/455؛ وشرح فتح القدير 261-260/ 4، ومغني المحتاج  3/322( ينظر : المهذب 23)
، والكىىافي فىىي فقىىه ابىىن حنبىىل  4/260، ومغنىىي المحتىىاج  2/206( ينظىىر : حاشىىية الدسىىوقي 24)

4/166 . 
 .  4/166، والكافي في فقه ابن حنبل 7/109( ينظر : بدائع الصنائع 25)
 . 6/108( ينظر : شرح القدير البن همام 26)
 .   2( سورة التو ة / اآلية 27)
 . 3/111، وكشا  القناع للبهوتي  12/302( ينظر : المهذب للشيراوي 28)
، والشىىىرح الكبيىىىىر  4/612تيميىىىىة ، والفتىىىاوى الكبىىىىرى البىىىن  3/111( ينظىىىر : كشىىىا  القنىىىىاع 29)

10/565  . 
 . 5/456( ينظر : شرح فتح القدير 30)
 .  4/166( ينظر : الكافي في فقه ابن حنبل 31)
 . 4/612( ينظر : الفتاوى الكبرى البن تيمية 32)
 . 4( سورة التو ة / اآلية 33)
 . 7( سورة التو ة / اآلية 34)
 .  58( سورة األنفال/ اآلية 35)
 0 5/340ينظر:فتح الباري  0بها الالت طاغيته التي يعبد أي طاغية عروةويقصد  (36)
 . هنا تأتي)إن( بمعنى )ما( (37)
 . 10سورة الممتحنة ، اآلية :  (38)
 .  24سورة الفتح ، اآلية :  (39)
 ( . 18929)4/323مسند أحمد( 40)
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الشىىىروط،  (صىىىحيح البخىىىاري ، بىىىاب الشىىىروط فىىىي الجهىىىاد والمصىىىالحة مىىىع أهىىىل الحىىىرب وكتابىىىة41)
2/974  (2581. ) 

  (.2765)93/ 2سنن أبي داود ، باب في صلح العدو ، ( 42)
صحيح ابن حبان ، ذكر ما يستحب لإلمام استعمال المهادنة بينه و ين أعىداء هللا ، إذا رأى ( 43)

 .    216/ 11بالمسلمين ضعفًا يعجزون عنهم ، 
 .  2/ 14عمدة القارئ ، ينظر :  ( 44)

 (. 12406) 3/135 ( مسند احمد45)
 ( . 140) 5/247يعلى أبي ( مسند 46)
 ( . 2606) 3/98( المعجم األوسك 47)
 ( .12470) 6/288( سنن البيهقي 48)
 .  2/431،وتذكرة الحفاظ 1/292الجرح والتعديل( ينظر :49)
 .  1/128، والتقريب  1/276، والكاش   4/257( ينظر : تهذيب الكمال 50)
، والتقريىىىىىىىب  1/464، والكاشىىىىىىى   12/69، وتهىىىىىىىذيب الكمىىىىىىىال  6/390( ينظىىىىىىىر : الثقىىىىىىىات 51)

1/254 . . 
    1/132، والتقريب  1/281، والكاش   4/348، وتهذيب الكمال  4/89( ينظر : الثقات 52)
 . 6/381( ينظر : فيض القدير 53)
 . 6/381( ينظر : فيض القدير 54)
 . 1/234( ينظر : شرح سنن ابن ماجه 55)
 (10992) 11/45( المعجم الكبير 56)
 (. 6190) 3/346( سنن البيهقي 57)
 . 1/249، والتقييد  17/219( ينظر : سير أعالم النبالء 58)
 . 358/ 15( ينظر : سير أعالم النبالء 59)
 . 1/270، وطبقات الحفاظ  8/44( ينظر : الثقات 60)
   0 1/155طبقات الحفاظ  ،و1/375، والتقريب  164/ 19( ينظر : تهذيب الكمال 61)
   1/125، والتقريب  1/272، والكاش   4/176، وتهذيب الكمال  6/98( ينظر : الثقات 62)
 . 1/297، والتقريب  328/ 14، وتهذيب الكمال  1/47( ينظر : طبقات الحفاظ 63)
 . 1/121، والتقريب  1/285، والكاش   4/53، وتهذيب الكمال  3/29( ينظر : الثقات 64)
 . 2/136لى الصحيحين ( ينظر : المستدرك ع65)
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 . 3/65( ينظر : مجمع الزوائد 66)
 . 21/191، والتمهيد452/ 3( ينظر : فيض القدير 67)
 ( .   3052) 170/ 3ات ، ر داود ، باب في تقشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجاأبي ( سنن 68)
 ( . 24) 9/205( سنن البيهقي 69)
، والتقريىىىىىب  1/459، والكاشىىىىى   409 /11، وتهىىىىىذيب الكمىىىىىال  8/279( ينظىىىىىر : الثقىىىىىات 70)

1/251   . 
 . 1/328، والتقريب  16/277، وتهذيب الكمال  8/346( ينظر : الثقات 71)
، والتقريىىىىىىىب  1/353، والكاشىىىىىىى   7/366، وتهىىىىىىىذيب الكمىىىىىىىال  6/188( ينظىىىىىىىر : الثقىىىىىىىات 72)

1/181 . 
 . 1/276، والتقريب  1/503، والكاش   13/184( ينظر : تهذيب الكمال 73)
 ( . 5982) 13/320( صحيح ابن حبان، ذكر الزجر عن قتل المرء من أمنه على دمه ، 74)
 ( .4252) 4/298( المعجم األوسك 75)
 .1/276، والتقريب  1/503، والكاش   13/184( ينظر : تهذيب الكمال 76)
 .1/323( ينظر : طبقات الحفاظ 77)
 .1/386لتقريب ، وا 2/12،  والكاش   19/478( ينظر : تهذيب الكمال 78)
، والتقريىىىىىىىب  1/348، والكاشىىىىىىى   7/217، وتهىىىىىىىذيب الكمىىىىىىىال  6/222( ينظىىىىىىىر : الثقىىىىىىىات 79)

1/177. 
،  1/400، والكاشىىىىىىىىىىىىىىى   339/ 6، والثقىىىىىىىىىىىىىىىات  3/613( ينظىىىىىىىىىىىىىىىر : الجىىىىىىىىىىىىىىىرح والتعىىىىىىىىىىىىىىىديل 80)

 .1/213والتقريب
 . 1/506، والتقريب  1/247، والكاش  3/132( ينظر : تهذيب الكمال 81)
 .1/210، والتقريب  1/397، والكاش  9/204، وتهذيب الكمال  4/240ت ( ينظر : الثقا82)
، والتقريىىىىىىىب  2/75، والكاشىىىىىىى   21/596، وتهىىىىىىىذيب الكمىىىىىىال  275/ 3( ينظىىىىىىر : الثقىىىىىىىات 83)

1/420  . 
 .6/19( ينظر : فيض القدير 84)
 ( ينظر : المصدر نفسه . 85)
 . 5/15( مسند احمد 86)
/ 16      عن المسافة التي توجد منها رائحة الجنة ، ( صحيح ابن حبان ، باب ذكر اإلخبار87)

391 ( 7382 .  ) 
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 ( . 663) 1/207( المعجم األوسك 88)
 . 1/393، والتقريب  20/160، وتهذيب الكمال  8/522( ينظر : الثقات 89)
 . 178، والتقريب  1/349، والكاش   7/253، وتهذيب الكمال  6/216( ينظر : الثقات 90)
 . 1/401، والتقريب  2/40، والكاش   20/434هذيب الكمال ( ينظر : ت91)
 .  1/337، والتقريب  1/405، ورجال مسلم  17/5( ينظر : تهذيب الكمال 92)
 .  1/565، والتقريب  2/325، والكاش   30/5، وتهذيب الكمال  3/411( ينظر : الثقات 93)
 .  4/548( ينظر : تحفة االحوذي 94)
 .   6/270 ( ينظر : فتح الباري 95)
 . 548/ 4( ينظر : تحفة االحوذي 96)
( صحيح ابن حبان ، باب ذكر االخبار بان العدد الموصو  في خبر يونس بن عبيىد لىم يىرد 97)

 ( . 7383) 392/ 16به صلوات هللا وسالمه النفي عما وراءء ، 
 . 1/309( ينظر : طبقات الحفاظ 98)
 .  13/100غداد ، وتارين ب 8/188( ينظر : الجرح والتعديل 99)
،  2/248، والكاشىىىىىى   27/331، وتهىىىىىىذيب الكمىىىىىىال  8/347( ينظىىىىىىر : الجىىىىىىرح والتعىىىىىىديل 100)

 .  1/523والتقريب 
، والتقريىىىىىب  2/336، والكاشىىىىى   30/181، وتهىىىىىذيب الكمىىىىىال  7/566( ينظىىىىىر : الثقىىىىىات 101)

1/572  . 
والتقريىىىب  ، 1/322، والكاشىىى   6/95، وتهىىىذيب الكمىىىال  1/35( ينظىىىر : طبقىىىات الحفىىىاظ 102)

1/160  . 
 .  194 – 6/193( ينظر : فيض القدير 103)
 .  7/313( ينظر : عون المعبود 104)
 . 6/193( ينظر : فيض القدير 105)
 ( ينظر : المصدر نفسه . 106)
( 1403) 4/20( سنن الترمذي ، كتاب الديات ، باب ما جاء فيمن قتل نفسا معاهدة ، 107)

 وقال حديث حسن صحيح . . 
، والتقريب  2/159، والكاش   24/511، وتهذيب الكمال  9/111الثقات  ( ينظر :108)

1/469 . 
 .  1/540، والتقريب  28/258( ينظر : تهذيب الكمال 109)
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، والتقريب  2/200، والكاش  26/101، وتهذيب الكمال  8/49( ينظر : الجرح والتعديل 110)
1/496    . 

 .   1/387، والتقريب  19/517( ينظر : تهذيب الكمال 111)
 .  1/680، والتقريب  2/469، والكاش   17/185( ينظر : تهذيب الكمال 112)

(
113

 . 4/548ينظر تحفة االحوذي  (

(
114

 ينظر المصدر نفسه.  (

(
115

 ينظر المصدر نفسه .  (

(
116

 إيىاهمعلىى البعىو  ووصىية  األمىراء اإلمىام تىأميرصحيح مسلم كتىاب الجهىاد واليسىر  بىاب  (
 (1731)3/1356 داب الغزو وغيرهم ، ب

(
117

 ( .23080) 5/358مسند احمد  (

(
118

( وقىىال 1617)4/162سىىنن الترمىىذي كتىىاب السىىير بىىاب مىىا جىىاء عليىىه السىىالم فىىي القتىىال  (
  0حديث بريدة حديث حسن صحيح

(
119

كثىىىىر العىىىىدو وقىىىل مىىىىن معىىىىه ،  إذا مىىىىام النىىىاسإلسىىىنن النسىىىىائي كتىىىاب السىىىىير بىىىىاب مشىىىاورة ا (
5/172(8586. ) 

(
120

مىىىام ان يوصىىىي السىىىرية اذا خرجىىىت فىىىي سىىىبيل هللا لإلن ذكىىىر مىىىا يسىىىتحب صىىىحيح ابىىىن حبىىىا (
 (4739)11/42،  إليهاالتي يحتاج  بالخصال

 (. 39)9/49سنن البيهقي  (121)
122

 .  12/37ينظر شرح النووي على صحيح مسلم  ((

 .  12/37ينظر شرح النووي على صحيح مسلم  (123)

 ينظر المصدر نفسه .  (124)

 . ينظر المصدر نفسه  (125)

126
  0 2/175ينظر : الموسوعة الفقهية نقاًل عن حاشية الدسوقي  ((

(
127

 ينظر المصدر السابق .  (
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 المصادر والمراجع
 بعد القران الكريم  -

البحىىر الرائىىق لىىزين العابىىدين بىىن إبىىراهيم بىىن نجىىيم ، دار الكتىىاب اإلسىىالمي ،  -1
 بيروت .  –دار المعرفة 

بكىىىىر بىىىىن مسىىىىعود الكاسىىىىاني أبىىىىي للشىىىىين بىىىىدائع الصىىىىنائع فىىىىي ترتيىىىىب الشىىىىرائع  -2
 م . 1974، 2لبنان ، ط –هى( ، دار الكتاب العر ي 587الحنفي )ت

هىىىى( ، بيىىىروت ، 595بدايىىىة المجتهىىىد البىىىن رشىىىد محمىىىد بىىىن احمىىىد القرطبىىىي )ت -3
 م. 1978

عبىىىىدهللا أبىىىىي القاسىىىىم العبىىىىدري ، أبىىىىي التىىىىاج واإلكليىىىىل لمحمىىىىد بىىىىن يوسىىىى  بىىىىن  -4
 هى( . 1398،  2ط بيروت ، –هى(، دار الفكر 897)ت

حوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن بىن عبىد الىرحمن ألتحفة ا  -5
 –، تحقيىىىق محمىىىىد فىىىىؤاد عبىىىىد البىىىىاقي ومحىىىىب الىىىىدين الخطيىىىىب ، دار المعرفىىىىة 

 هى( . 1379بيروت ، 

تذكرة الحفاظ لإلمام الحافج محمد بن احمد بن عثمىان الىذهب ، مجلىس دار   -6
 م . 1968المعار  ، 

 هىىىىىىى( ، 852ب التهىىىىىىذيب ألحمىىىىىىد بىىىىىىن علىىىىىىي بىىىىىىن حجىىىىىىر العسىىىىىىقالني )تتقريىىىىىى  -7
تحقيىىق : عبىىد الوهىىاب عبىىد اللطيىى  ، دار المعرفىىة للطباعىىة والنشىىر ، بيىىروت 

 لبنان .  –

هىىى( ، تحقيىىق : كمىىال 629بكىىر )تأبىىي التقييىىد لمحمىىد عبىىد الغنىىي البغىىدادي ،  -8
 هى . 1408، 1بيروت ، ط –يوس  الحوت ، دار الكتب العلمية 

هيىىد لمىىا فىىي الموطىىأ مىىن المعىىاني واألسىىانيد ألبىىي عمىىر يوسىى  بىىن عبىىدهللا التم -9
بىىن عبىىد البىىر النمري،تحقيىىق: مصىىطفى بىىن احمىىد العلىىوي ومحمىىد عبىىد الكبيىىر 

 0ه1387المغرب،-البكري،ووارة عموم األوقا  اإلسالمية
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أبىىىىي تهىىىذيب الكمىىىىال فىىىىي أسىىىىماء الرجىىىىال للحىىىىافج المىىىىتقن جمىىىىال الىىىىدين  -10
، تحقيىىىىىق وتعليىىىىىق : د. بشىىىىىار عىىىىىواد  (هىىىىىى742 الحجىىىىىاج يوسىىىىى  المىىىىىزي )ت
 معرو  ، مؤسسة الرسالة . 

حىىىاتم التميمىىىي أبىىىي الثقىىىات لإلمىىىام الحىىىافج محمىىىد بىىىن حبىىىان بىىىن احمىىىد بىىىن  -11
 .  1ط هى( ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوويع ،354البستي )ت 

 أبىىي محمىىدحىىاتم محمىىد بىىن إدريىىس ، أبىىي الجىىرح والتعىىديل لعبىىد الىىرحمن بىىن  -12
هىىى 1271، 1بيىىروت ، ط –هىىى( ، دار إحيىىاء التىىرا  العر ىىي 327)ت الىىراوي 
 م . 1952 -

حاشىىية الدسىىوقي علىىى الشىىرح الكبيىىر للشىىين محمىىد عرفىىة الدسىىوقي المىىالكي ،  -13
 دار إحياء الكتب العر ية . 

هىىىى( ، 911الف ىىىل السىىىيوطي )تأبىىىي بكىىىر ، أبىىىي الىىىديباج لعبىىىد الىىىرحمن بىىىن  -14
هىى 1416السىعودية  –دار ابىن عفىان  إسحاق الحىويني األثىري ، يتحقيق : اب

 م . 1996 -

هىىى( ، 275عبىدهللا محمىد بىن يزيىد القزوينىي )ت أبىي سىنن ابىن ماجىه للحىافج  -15
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوويع . 

داود سىىىليمان بىىىن األشىىىعث السجسىىىتاني أبىىىي داود لإلمىىىام الحىىىافج أبىىىي سىىىنن  -16
، تعليىىق : محمىىد محىىي الىىدين عبىىد المجيىىد ، دار الفكىىر هىىى( 275االودي )ت 

 للطباعة والنشر والتوويع . 

( ، تحقيىىق 279تعيسىىى محمىىد بىىن عيسىىى بىىن سىىورة )بىىي سىىنن الترمىىذي أل -17
 لبنان .  –وشرح : احمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

ف ىىل محمىىد عبىىدهللا بىىن عبىىد الىىرحمن بىىن الأبىىي سىىنن الىىدارمي لإلمىىام الكبيىىر  -18
 هى( . 1349دمشق ،  –هى( ، مطبعة االعتدال 255بن بهرام الدارمي )ت 

مكىة  –البىاو  السنن الكبرى للبيهقي ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، دار -19
 م . 1994المكرمة ، 
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       عبىىىىىد الىىىىىرحمن بىىىىىن شىىىىىعيب النسىىىىىائي أبىىىىىي لإلمىىىىىام  للنسىىىىىائي السىىىىىنن الكبىىىىىرى  -20
ليمان البغىدادي وسىيد كسىروي حسىن هى( ، تحقيق: د. عبىد الغفىار سى303)ت 

 بيروت .  –، دار الكتب العلمية 

أبىىي سىىير أعىىالم النىىبالء لمحمىىد بىىن احمىىد بىىن عثمىىان بىىن قايمىىار الىىذهبي ،   -21
هىىىىى( تحقيىىىق : شىىىىعيب االرنىىىؤوط ومحمىىىىد نعىىىيم العرقسوسىىىىي ، 748عبىىىدهللا )ت

 هى .  1413، 9بيروت ، ط –مؤسسة الرسالة 

   0هى ( ، قديمي كتب خانة برادشي911) ت شرح سنن ابن ماجه للسيوطي  -22

هىىىى ( ، دار 681فىىىتح القىىىدير لمحمىىىد عبىىىد الواحىىىد النسىىىيو ي ) ت شىىىرح سىىىنن  -23
 .   2الفكر ، بيروت ، ط

الشرح الكبيىر لسىيدي أحمىد الىدرير ، أبىي البركىات ، تحقيىق : محمىد علىيف،  -24
 ،   2دار الفكر ، بيروت ، ط

شىر  بىن مىري النىووي شرح النووي على صحيح مسلم ألبي وكريا يحيى بن  -25
 هى . 1392،  2هى( ، دار إحياء الترا  العر ي ، بيروت ، ط676)ت 

هىى (  ، تحقيىق : محمىد 458شعب اإليمان ألبي أحمد بن الحسىين البيهقىي ) -26
 هى . 1410،  1السعيد البسيوني وغول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

 ن أحمىىىد التميمىىىي صىىىحيح ابىىىن حبىىىان بترتيىىىب ابىىىن بلبىىىان لمحمىىىد بىىىن حبىىىان بىىى -27
،  2بيىروت ، ط–هى( ، تحقيىق : شىعب االرنىؤوط ، مؤسسىة الرسىالة 354)ت 
 م .  1993 -هى 1414

صىىحيح البخىىاري للعالمىىة المىىدقق أبىىي عبىىد هللا محمىىد بىىن إسىىماعيل البخىىاري  -28
 بيروت .  –هى ( ، دار الفكر 256)ت 

سىابوي صحيح مسلم لإلمام المحد  مسلم بن الحجاج بن مسىلم القشىيري الني -29
 هى ( ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوويع . 261، أبي الحسين ) ت 

طبقىىىات الحفىىىاظ لعبىىىد الىىىرحمن بىىىن أبىىىي بكىىىر السىىىيوطي ، أبىىىي الف ىىىل ، دار  -30
 هى . 1403،  1بيروت ، ط –الكتب العلمية 
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عىون المعبىود شىرح سىىنن أبىي داود لمحمىد شىىمس الحىق العظىيم آبىىادي ، دار  -31
 هى . 1415،  2، طالكتب العلمية ، بيروت 

الفتىىاوى الكبىىرى لشىىين اإلسىىالم أبىىي العبىىاس تقىىي الىىدين أحمىىد بىىن عبىىد الحلىىيم  -32
 بيروت .  –هى ( ، دار المعرفة 728بن تيمية )ت 

فىىىتح البىىىاري شىىىرح صىىىحيح البخىىىاري ألحمىىىد بىىىن علىىىي بىىىن حجىىىر العسىىىقالني     -33
هىىى  ( ، تحقيىىق : محمىىد فىىؤاد عبىىد البىىاقي ومحىىب الىىدين الخطيىىب ، 852)ت 
 هى . 1379بيروت ،  –ر المعرفة دا

فتح القدير الجامع بين فني الرواية الدرايىة مىن علىم التفسىير لمحمىد بىن علىي  -34
 هى . 1383مصر ،  –الشوكاني ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 فىىىىىىىتح الوهىىىىىىىاب بشىىىىىىىرح مىىىىىىىنهج الطىىىىىىىالب لزكريىىىىىىىا بىىىىىىىن محمىىىىىىىد األنصىىىىىىىاري ،  -35
 هى . 1418هى ( ، بيروت ، 926)ت 

 م . 1971،  5بيروت ، ط -سابق ، دار الفكر ، فقه السنة لسيد  -36

فيض القدير شرح الجامع الصىغير لعبىد الىرؤو  المنىاوي ، المكتبىة التجاريىة  -37
 هى . 1356،  1الكبرى ، مصر ، ط

 الكاشىىى  فىىىي معرفىىىة مىىىن لىىىه روايىىىة فىىىي الكتىىىب السىىىتة لمحمىىىد بىىىن أحمىىىد أبىىىي  -38
ر القبلىىة للثقافىىة هىىى ( ، تحقيىىق : محمىىد عوامىىة ، دا748عبىىد هللا الىىذهبي ) ت 

 .   1جدة ، ط -اإلسالمية 

الكافي في فقه ابن حنبل لعبد هللا بن قدامة المقدسي ، أبىي محمىد ، تحقيىق:  -39
م 1988 -هىىى 1408،  5بيىىروت ، ط –وهيىىر الشىىاويف ، المكتىىب اإلسىىالمي 

  . 

 كشىىىىىىىىا  القنىىىىىىىىاع علىىىىىىىىى مىىىىىىىىتن اإلقنىىىىىىىىاع لمنصىىىىىىىىور بىىىىىىىىن يىىىىىىىىونس البهىىىىىىىىوتي ،  -40
 بيروت .  –هى ( ، عالم الكتب 1501)ت 

هىىى ( ، دار صىىادر 711) ت  بىىن منظىىورلجمىىال الىىدين محمىىد لسىىان العىىرب   -41
 .   1بيروت ، ط –
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مجمع الزوائىد ومنبىع الفوائىد للحىافج نىور الىدين علىي بىن أبىي بكىر الهيثمىي ،  -42
  م . 1967،  2بيروت ، ط –دار الكتاب العر ي 

 مختىىىىىىىار الصىىىىىىىحاح  لمحمىىىىىىىد بىىىىىىىن أبىىىىىىىي بكىىىىىىىر بىىىىىىىن عبىىىىىىىد القىىىىىىىادر الىىىىىىىراوي ،  -43
 م . 1983 -هى 1403الكويت ،  –هى ( ، دار الرسالة 666)ت 

المستدرك على الصحيحين لإلمام أبي عبد هللا محمد الحاكم النيسىابوري ، )  -44
–هىىىىى ( ، تحقيىىىىق : مصىىىىطفى عبىىىىدالقادر عطىىىىا، دار الكتىىىىب العلميىىىىة 405ت 

 .  1990 -هى 1411،  1بيروت ، ط

الموصىلي التميمىي ،  مسند أبي يعلى ألحمد بن علىي بىن المثنىى ، أبىو يعلىى -45
هىىى ( ، تحقيىىق : حسىىين سىىليم أسىىد ، دار المىىأثور للتىىرا  ، دمشىىق، 307) ت 
 م . 1984 -هى 1404،  1ط

هىىى( ، 241مسىىند أحمىىد لإلمىىام أحمىىد بىىن حنبىىل أبىىي عبىىد هللا الشىىيباني ، )ت  -46
 مصر .  –مؤسسة قرطبة 

 مسىىىىىىىىند عبىىىىىىىىد بىىىىىىىىىن حميىىىىىىىىد لعبىىىىىىىىد بىىىىىىىىىن حميىىىىىىىىد بىىىىىىىىن نصىىىىىىىىىر ، أبىىىىىىىىي محمىىىىىىىىىد    -47
، تحقيىىىق : صىىىبحي البىىىدري السىىىامرائي ومحمىىىود محمىىىد خليىىىل  هىىىى (249) ت 

 م .  1988 -هى 1408،  1القاهرة  ، ط –الصعيدي ، مكتبة السنة 

هىىى( ، 360المعجىىم األوسىىك ألبىىي القاسىىم سىىلمان بىىن أحمىىد الطبرانىىي ، ) ت  -48
تحقيىىق : طىىارق عىىوض بىىن محمىىد وعبىىد المحسىىن بىىن إبىىراهيم الحسىىيني ، دار 

 هى . 1415القاهرة ،  –الحرمين 

هىىىى( ، 360المعجىىم الكبيىىىر ألبىىىي القاسىىىم سىىىلمان بىىىن أحمىىىد الطبرانىىىي ، ) ت   -49
 2الموصىل ، ط –تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، مكتبة العلوم والحكىم 

 م . 1983 -هى 1404، 

مغنىي المحتىىاج إلىىى معرفىة ألفىىاظ المنهىىاج للشىين محمىىد الخطيىىب الشىىر يني ،     -50
 بيروت .  –عر ية هى ( ، دار الكتب ال760) ت 
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المنتقى إلبن الجارود لعبد هللا بن علي بن الجارور ، أبىي محمىد النيسىابوري  -51
هى ( ، تحقيق : عبد هللا عمر البىارودي ، مؤسسىة الكتىاب الثقافيىة 307، )ت 
 م . 1988 -هى 1408،  1بيروت ، ط –

 هىى ( ، دار476المهذب لإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن علىي الشىيراوي ، )ت  -52
 بيروت .  –المعرفة 

،  3الكويىىىىىىت ، ط –الموسىىىىىوعة الفقهيىىىىىىة ، ووارة األوقىىىىىا  والشىىىىىىؤون الدينيىىىىىة  -53
 م .  1984 -هى 1405

 
 
 
 


